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إنشاء أو ا تكار شيء جديد لم يكن موجودا من ق ل سواء كان منتجا صناعيا أو تجاريا، أو كان 

عووة علت ذل  ال د أن تتوافر فيه شروس الجدة  م تكرا، لكنهعملية أو ةري  جديدة أو فكرة أو تصورا 
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فييي  الجييودة، واإل ييداع، والتنافسيييةانعكاسييات حماييية الملكييية الفكرييية علييت  علييت هييدس الدراسيية التعييرس

 .الفلسةينيةالمنتج اإلعومي للهيئة العامة لإلذاعة والّتلفزيون 

 

اسييتبانة  لهييذا الغيير ةييور ، وقييد الميينهج الوصييفيوميين أجييل تحقييي  أهييداس الدراسيية اسييتخدم الباحييث 

 221الدراسية  قيد غةيتتيم التأكيد مين صيدقها وثباتهيا، و و تناولت جميع متغييرات الدراسية ذات العوقية، 

 لي  وقيد   .في التيفة الغربيية وقةياع غيزة الفلسةينية ن في الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون يالعاملمن 

 .مبحوث 022حجم عينة الدراسة 

 
الهيئيييية العاميييية لإلذاعيييية والتلفزيييييون فييييي  حماييييية الملكييييية الفكريييييةتقييييييم واقييييع  توصييييلت الدراسيييية إلييييت أن

مهم يفي المقا ل كان تقيو ، %22.2  نسبةالمتوسط  من وجهة نظر العاملين في الهيئة كان الفلسةينية

، %0..2 فيييي المنيييتج اإلعوميييي  يييداعإللمهم يكيييان تقيييي  ينميييا، %27.7واقيييع جيييودة المنيييتج اإلعوميييي ل

 أنبينييت نتييائج الدراسيية و %.  ..22بليي  و األعلييت كييان  مهم للتنافسييية فييي المنييتج اإلعومييييكييان تقيييو 

والتنافسية في المنتج اإلعومي  واإل داعهنا  عوقة  ين حماية الملكية الفكرية وجودة المنتج اإلعومي 

قيمية معاميل االرتبيياس  يينهم عليت التييوالي  تحيييث  لغي) الفلسيةينيةالهيئية العامية لإلذاعيية والتلفزييون فيي 

جييييودة المنييييتج قيييييم  فييييي تفسيييييرحماييييية الملكييييية الفكرييييية  أسييييهمت%(.  ..1. و ،2%..2، 2%..2

، %..72، %72.2 اسييهامهانسييبة  تحيييث  لغيي) والتنافسييية فييي المنييتج اإلعومييي واإل ييداعاإلعومييي 

 (. اليو علت الت% 2..2و

 
 



 خ

خاصيية بحماييية مدونيية سييلو  قييانون و وتييع أنييه ال  ييد ميين عييدد ميين التوصيييات أهمهييا بالدراسيية  خرجييت

 واتييييعيالقييييرار و  لفييييت نظيييير صييييناعوتييييرورة  ،اإلعوميييييالملكييييية الفكرييييية تحكييييم العمييييل فييييي المجييييال 

فييي وخاصيية انتهييا  حماييية وحقييول الملكييية الفكرييية النيياجم عيين  السييل يةاالثييار السياسييات والمخةةييين 

فيييي إجبيييار الم يييدعين  عليييت اإل يييداع واإلنتييياج النيييوعيوأثرهيييا خةييييرة ال هييياأبعاد تسييي  ت حييييثفلسيييةين، 

تيييدريب وتأهييييل و وتيييع  رنيييامج متكاميييل لنشييير اليييوعي وتيييرورة  ،لهجيييرة مييين اليييوةنعليييت اوالم تكيييرين 

الهيئيية وتييرورة توحيييد تمويييل المنييتج اإلعومييي فييي   ،ل الملكييية الفكريييةالهيئيية فييي مجييافييي العيياملين 

فيي  واإل يداعواقع حماية الملكية الفكريية وجيودة المنيتج علت أثر من لما لها  فيهاليكون المصدر الوحيد 

 .الفلسةينيةالهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون المنتج والتنافسية في 
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Abstract 

 

The study aimed to identify the impacts of intellectual property protection on 

quality, creativity and competitiveness in media products of the Palestinian 

Broadcasting Corporation (PBC). 

 

To achieve the objectives of the study, the researcher used descriptive methods 

through conducting a survey, where the researcher developed a questionnaire that 

covered all relevant study variables. The questionnaire was tested and its validity 

and reliability were confirmed. The survey covered 290 employees of the 

Palestinian Broadcasting Corporation (PBC) in the West Bank and Gaza Strip. The 

sample size of the study was 197 respondents. 

 

The study found that the evaluation of intellectual property protection at PBC as 

indicated by its employees was 72.6%, while their evaluation of the quality of 

media products of PBC was 74.4%,  the evaluation of creativity in media products 

of PBC was 75.1%. On the other hand, the evaluation of competitiveness in media 

products of PBC was the highest at 76.5%.  The results of the study showed that 

there is a relationship between the protection of intellectual property and the quality 

of media products, as well as creativity and competitiveness in media products of 

PBC (the correlation coefficient between them was 68.9%, 65.6%, and 50.5% 

respectively). The contribution of intellectual property protection in interpreting the 

values of media products in terms of quality, creativity and competitiveness and 

their percentages were 47.2%, 42.8% and 25.2% respectively. 

 

The study came up with a number of recommendations, the most important of 

which is that a law and code of conduct for the protection of intellectual property 

must govern the work in media field. In addition, the necessity of alerting, by all 

possible means,  decision takers, policy makers and planners on the harmful impact 

of violating the intellectual property rights, especially in Palestine, where its serious  

impact on creativity and quality production caused distinct innovators to leave 

homeland. Moreover, the need to develop an integrated program for raising 

awareness and capacity building of PBC employees in the field of intellectual 

property. And the need to consolidate the financing of media products of PBC to be 

the sole source for PBC as it would positively impact the intellectual property 

protection as well as quality, creativity and competitiveness of media products of 

the Palestinian Broadcasting Corporation (PBC). 
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 الفصل األول

___________________________________________________________________________ 

 اإلطار العام للدراسة 

 

 مقدمة 0.0

فيي نهايية  بيه االهتمياممفهوم حيديث نسي ياف فيي فلسيةين حييث  يدأ  يالملكية الفكرية بحقوقها وتقنياتها ه

 اأساسه التيوسائله   جميع اإلعوميوذل  لظهور االهتمام المتزايد مع مواكبة التةور  ،القرن الماتي

ميين ذوي  اإل ييداعالييذي كييان عميياداف لهييذا التةييور، حيييث ظهيير االهتمييام فييي حماييية حقييول هييذا  اإل ييداع

 العربييي اإلعييوممييع  الفلسييةينيةولوجييود صييلة لإلعييوم  الفلسييةينيين االختصيياص فييي الثقافيية والكتيياب 

المسييموع ولتبييادل الثقافييات المختلفيية ميين  اإلعوميييوالغربييي المتةييور  وسييائله المختلفيية ومنهييا الفتيياء 

خول هذا الفتاء مما أدى إليت سيهولة النقيل وعملييات النسيس والسيرقة والنقيل واالدعياء واالعتيداء عليت 

 .اإل داعيةالحقول الفردية 

 

إعومييية متخصصيية تقيييدم ( هيئيية)هييي مسسسييية  الفلسييةينية وبمييا أن الهيئيية العاميية لإلذاعييية والتلفزيييون 

يجيييب عليهيييا أن تلتيييزم  ،اإلنتاجيييات اإلعوميييية والمسيييموعة واإلعيييوم اإللكترونيييي، ولكونهيييا هيئييية رسيييمية



 

01 

الم يدعين حتيت ييدخل المنيتج  إ يداع لحمايية ، وذل بالقوانين المختلفة ومنها قانون حماية الملكية الفكرية

رجيية ميين التنافسييية تحقيي  لييه مسييتوى مرمييول ومحمييي ميين االنتهاكييات بمختليي  د الفلسييةينيةاإلعومييي 

 .أنواعها، وذل  بحماية حقول الملكية الفكرية

 

وبالرغم من عدم وجود قوانين فلسةينية خاصة  تنظيم الملكية الفردية التي ليم ييتم تحدييد إةارهيا العيام، 

جوانبييه   جميييعوذليي   إعييادة الصييياغة القانونييية الحديثيية التييي تتماشييت مييع متةلبييات التةييور اإلعومييي 

وتكنولوجيا اإلعوم التي اإلعومي  االنفتاحولما تحمله الدولة علت مواكبة هذا التةور، خاصة في ظل 

 .نظمت بقواعد وقوانين دولية لها تأثيرات مالية وقانونية علت من يخرقها ويخالفها

 

إلت مفهوم التسجيل لهذه الحقول ودفع باتجاه المنافسية فيي عملييات اإل يداع والتةيوير لميا ذل  أدى  وقد

الييذي يعييود ( رأس المييال البشييري ) ذل  ميين فوائييد مالييية تعييود علييت ميين يقييدمها باعتبييار أن اإل ييداع هييوليي

 .بالنفع المعنوي والمادي مما يسدي إلت إثراء التنمية وازدهارها

 

حريصية بعملهيا وخيدماتها وغاياتهيا ورسيالتها وأهيدافها  الفلسةينيةوكون الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون 

تمن تنافسية الفكرية، وما يتعل   ها وصوالف إلت جودة عالية  اإلعوميةعلت األداء المتميز لإل داعات 

علييت هييذه الحقييول اإل داعييية ميين الغييير،  االعتييداءبالعمييل فييو  ييد ميين وجييود مييا يحمييي هييذا اإل ييداع ميين 

وذليي  بالنسييس أو السييرقة أو النقييل أو القرصيينة أو أي وسيييلة ميين وسييائل وةييرل انتهييا  حقييول الملكييية 

مسييودة مشييروع لقييانون حماييية الملكييية الفكرييية الييذي يحمييي ويحفيي  هييذه  االن هييوالفكرييية، الييذي ولغاييية 

  جميييعالحقييول ميين أجييل األداء المتميييز، وصييوالف إلييت جييودة منييتج إعومييي مق ييول ومتقييدم يصييلح لل ييث 

مخالفييية أو انتهيييا  للحقيييول، والتيييي تحميييل فيييي ةياتهيييا الترجمييية لعميييل فكيييري ملميييوس  ةالوسيييائل دون أيييي



 

00 

المتلقي تزويد الجودة المتقدمة، وصوالف إلت  يالمتميز ذ اإلعوميميع مكونات العمل ومتكامل يحمل ج

والمشيياهد والمسييتمع المتييامين المختلفيية الثقافييية واالجتماعييية والشييبا ية والسياسييية والصييحية والتعليمييية 

 .والوةنية وغيرها من تل  المجاالت

 

 مشكلة الدراسة 9.0

فهي تسمح للم دع أو مال  ال راءة أو العومة  ،غيرها من حقول الملكيةتشبه حقول الملكية الفكرية  

من ( 22)وترد هذه الحقول في المادة . التجارية أو ح  المسل  باالستفادة من عمله أو استثماره

اإلعون العالمي لحقول اإلنسان الذي ينص علت الح  في االستفادة من حماية المصالح المعنوية 

وأقر ألول مرة بأهمية الملكية . ة عن نسبة النتاج العلمي أو األد ي أو الفني إلت مسلفهوالمادية الناجم

م واتفاقية  رن بشأن حماية 1..0الفكرية في اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية سنة 

لفكرية وتتولت إدارة المعاهدتين المنظمة العالمية للملكية ا ،م2..0المصنفات األد ية والفنية سنة 

 (.الوي و)

 

ومن شأن نظام الملكية الفكرية، إذا كان فعاالف ومنصفاف، أن يساعد جميع ال لدان علت االستفادة من 

الملكية الفكرية باعتبارها أداة هامة وفعاله تسهم في تحقي  التنمية االقتصادية والرخاء االجتماعي 

   ين مصالح الم تكر ومصالح الجماهير كما يساعد نظام الملكية الفكرية علت التوفي. والثقافي

 . بتمان محيط يستةيع فيه النشاس اإل داعي واال تكاري أن يزدهر بما يعود بالفائدة علت الجميع

 

معرفه وتقدير  الفكرية في دولة فلسةين وي دو من التروري في ظل غياب قانون لحماية الملكية

وعلت صاحب المنتج وعلت المجتمع لما لذل   هذل  علت المنتج الفني وغير  وأبعادوبحث انعكاسات 
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 الميراثالم دعين والمخترعين وعلت النمو االقتصادي والتجاري وعلت حف   سل ية، علت ثارآمن 

 :وهي األساسيةعلت مشكلة البحث  اإلجابة الدراسة هذهلذا ستحاول  .الفلسةينيالقومي للمجتمع 

فـي المنـتج اإلعالمـي للهيئـة  الجودة، واإلبـداع، والتنافسـيةحماية الملكية الفكرية على ما انعكاسات 

 ؟الفلسطينيةالعامة لإلذاعة والّتلفزيون 

 

 مبررات الدراسة 3.0

 :تتلخص الم ررات والدوافع من تنفيذ الدراسة بما يلي

لحماية اإل داع الذي يقوم علت  الفلسةينيةفكرية وعدم إقرارها من المشرع  ملكيةعدم وجود قوانين  .0

العقل واإلحساس في جميع المصنفات اإل داعية األد ية والفنية، حيث ينتج عن ذل  منتج إعومي 

الحماية  أسسواألترار التي تخرل  االنتهاكاتمتمون بالجودة العالية، وذل  لحمايته من جميع 

 .اإل داع بالعقل واإلحساسللملكية الفكرية، والتي  دورها تساعد الم دع علت تةوير 

 اإلعوميمحدودية الدراسات التي تناولت قوانين الملكية الفكرية ومدى تأثيرها علت جودة المنتج  .2

علمية  إتافة عمل الدراسة هذهستحاول  الذ. اإلعوميهو أساس العمل  بأنه (القانون ) حدد الذي

 .محاولة سد جزء من هذا النقص السابقة لألبحاث

في ظل غياب  الفلسةينيةوالتلفزيون  لإلذاعة العامةالفني في الهيئة  لإلنتاجالواقع الحالي  إن .1

 لإلشكالياتبحكم وظيفتي كمستشار قانوني وموحظتي المستمرة  ،حماية للملكية الفكرية دفعني

 . هذا الموتوع الهام لما له من انعكاسات تناول لتإ ،غياب حماية الملكية علتالمترتبة 

 وفي-اإلحصاءات يسكد أنكما - عموماف  في دولة فلسةين واإلعوميتزايد النشاس الفني  إن .7

استمرار غياب حماية الملكية سيسمح  وجود  خصوصاف  الفلسةينية لتلفزيون لإلذاعة وا العامةالهيئة 
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 ،القةاعتدني الجودة في ظل غياب تنظيم لهذا  إلت باإلتافة لألعمالتعار  واستنساخ متزايد 

 .هذا الوتع تناول هذا الموتوع المهميتةلب  الذ

 

 أهمية الدراسة 1.0

 وأبعادتة ي  حماية الملكية الفكرية  أهمية وا  رازستحاول شرح وتحليل  أنها فيتكمن أهمية الدراسة 

غياب قوانين الملكية الفكرية للمنتج اإلعومي في الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون، حيث أن موتوع 

علت اإل داع وجودة المنتج اإلعومي، فالحماية للم دع الذي أساسه  وتأثيرهاقوانين الملكية الفكرية 

ن اإل داع هو )رار الدولة، الذي يقوم عليه التقدم الفكري والصناعي مقوما أساسيا في استق االرتقاء وا 

 .(2111نجم، ) (ثمار من العلم النافع الذي ينتج عنه المنفعة

 الفلسةينيةحماية الملكية الفكرية لإلنتاج اإلعومي ح  لكل مواةن فلسةيني تمنها القانون  إنكما 

والمواثي  الدولية، ومن هنا جاءت التوصيات الدولية والتي وافقت عليها دولة فلسةين إلت ترورة 

حول حماية ( قوانين)تنفيذ دراسات متخصصة حول مدى الوعي حول الحقائ  ومدى توفر  يئة مرنة 

 .الملكية الفكرية في فلسةين وخاصة في مجال اإلنتاج اإلعومي

 أداةمن كون نتائجه وتوصياته التي ستتحق  ستكون  تأتيالبحث  أهميةمن س   إن  إلتإتافة 

علت  التشديدومفتاحا جيدا للجهات المعنية في تعزيز وتصويب فهم وتحسين العمل، والمةالبة بترورة 

 .حماية المصنفات الفنية وغيرها
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 أهداف الدراسة 8.0

 .الفلسةينيةلإلذاعة والّتلفزيون  التعرس علت واقع حماية الملكية الفكرية في الهيئة العامة .0

 .الفلسةينيةالتعرس علت واقع جودة المنتج اإلعومي في الهيئة العامة لإلذاعة والّتلفزيون  .2

 .الفلسةينيةفي المنتج اإلعومي في الهيئة العامة لإلذاعة والّتلفزيون  اإل داعالتعرس علت واقع  .1

 .الفلسةينيةالتعرس علت واقع التنافسية في المنتج اإلعومي في الهيئة العامة لإلذاعة والّتلفزيون  .7

حماية الملكية الفكرية علت جودة المنتج اإلعومي في الهيئة العامة لإلذاعة  أثرالتعرس علت  ..

 .الفلسةينيةوالّتلفزيون 

في المنتج اإلعومي في الهيئة العامة  اإل داعالتعرس علت أثر حماية الملكية الفكرية علت  .2

 .الفلسةينيةلإلذاعة والّتلفزيون 

التعرس علت أثر حماية الملكية الفكرية علت التنافسية في المنتج اإلعومي في الهيئة العامة  .2

 .الفلسةينيةلإلذاعة والّتلفزيون 

 

 أسئلة الدراسة 0.0

 .الفلسةينيةما هو واقع حماية الملكية الفكرية في الهيئة العامة لإلذاعة والّتلفزيون  .0

 .الفلسةينيةما هو واقع جودة المنتج اإلعومي في الهيئة العامة لإلذاعة والّتلفزيون  .2

 ؟الفلسةينيةفي المنتج اإلعومي في الهيئة العامة لإلذاعة والّتلفزيون  اإل داعما هو واقع  .1

 ؟الفلسةينيةما هو واقع التنافسية في المنتج اإلعومي في الهيئة العامة لإلذاعة والّتلفزيون  .7

ما هو أثر حماية الملكية الفكرية علت جودة المنتج اإلعومي في الهيئة العامة لإلذاعة والّتلفزيون  ..

 ؟الفلسةينية
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ي في الهيئة العامة لإلذاعة في المنتج اإلعوم اإل داعما هو أثر حماية الملكية الفكرية علت  .2

 ؟الفلسةينيةوالّتلفزيون 

ما هو أثر حماية الملكية الفكرية علت التنافسية في المنتج اإلعومي في الهيئة العامة لإلذاعة  .2

 ؟الفلسةينيةوالّتلفزيون 

 

 فرضيات الدراسة 7.0

في اتجاهات أفراد العينة نحو (  .1.1)ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى  .0

الجنس، العمر، المسهل العلمي، مكان التسوي ، مصدر )حماية الملكية الفكرية تعزى لمتغيرات 

 لإلذاعة، ة يعة العمل في الهيئة العامة اإلعومي، ة يعة المنتج اإلعوميتمويل المنتج 

 ((.بعملة الشيقل)والتلفزيون، الدخل الشهري 

في اتجاهات أفراد العينة نحو جودة (  .1.1)داللة إحصائية عند مستوى  ال توجد فرول ذات .2

الجنس، العمر، المسهل العلمي، مكان التسوي ، مصدر تمويل )المنتج اإلعومي تعزى لمتغيرات 

والتلفزيون،  لإلذاعة، ة يعة العمل في الهيئة العامة اإلعومي، ة يعة المنتج اإلعوميالمنتج 

 ((.بعملة الشيقل)الدخل الشهري 

في اتجاهات أفراد العينة نحو (  .1.1)ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1

الجنس، العمر، المسهل العلمي، مكان التسوي ، )في المنتج اإلعومي تعزى لمتغيرات  اإل داع

 لإلذاعة، ة يعة العمل في الهيئة العامة اإلعومي، ة يعة المنتج اإلعوميمصدر تمويل المنتج 

 ((.بعملة الشيقل)والتلفزيون، الدخل الشهري 

في اتجاهات أفراد العينة نحو (  .1.1)ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى  .7

الجنس، العمر، المسهل العلمي، مكان التسوي ، )التنافسية في المنتج اإلعومي تعزى لمتغيرات 
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 لإلذاعة، ة يعة العمل في الهيئة العامة اإلعومي، ة يعة المنتج اإلعوميل المنتج مصدر تموي

 ((.بعملة الشيقل)والتلفزيون، الدخل الشهري 

 ين حماية الملكية الفكرية والمنتج (  .1.1)وجد عوقة ذات داللة إحصائية عند مستوى تال  ..

 (.، تنافسيةإ داعالجودة، )اإلعومي من حيث 

 

 منهجية الدراسة 5.0

يتنيياول واقييع حماييية حقييول الملكييية الفكرييية فييي مجييال و يعتمييد البحييث علييت الميينهج الوصييفي التحليلييي، 

المنييتج اإلعومييي فييي الهيئيية العاميية لإلذاعيية والتنافسييية فييي  واإل ييداعوجييودة المنييتج اإلعومييي  اإلعييوم

لتيوفير  االسيتبانةاسيتخدام وسييتم هيذا .  ةعلت وجهة نظير العياملين فيي الهيئي  ناءف  الفلسةينيةوالّتلفزيون 

  .علت أسئلة وفرتيات الدراسة الخاصة بالبحث ولإلجابةالبحث  أهداسال يانات الوزمة لتحقي  

 

 نموذج الدراسة 2.0

 :متغيرات مستقلة تم  لورة مشكلة البحث لإلجابة علت تساسالت تتتح من خولها العوقة  ين

 

 التابعةالمتغيرات  المتغير المستقل

 

 حماية حقول الملكية الفكرية

 اإلعوميجودة المنتج 

 اإلعوميفي المنتج  اإل داع

 اإلعوميالتنافسية في المنتج 
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الجيينس، العميير، المسهييل العلمييي، مكييان التسييوي ، مصييدر تمويييل المنييتج )(: ةتييابة) ةمتغيييرات وسييية

والتلفزيون، اليدخل الشيهري  لإلذاعة، ة يعة العمل في الهيئة العامة اإلعومي، ة يعة المنتج اإلعومي

 ((.بعملة الشيقل)

 

 حدود الدراسة 01.0

في المنتج  واإل داعجودة والتنافسية المعرفه العوقة  ين حماية الملكية الفكرية و  :الحدود الموضوعية .0

  الفلسةينيةوالتلفزيون  لإلذاعةفي الهيئة العامة 

 اإلذاعةالفني في هيئة  اإلعومي اإلنتاجفي مجال ( العوقة وذو )الموظفون : الحدود البشرية .9

 .الفلسةينيةوالتلفزيون 

 (.قةاع غزة) الجنوبيةوالمحافظات ( الغربية التفة)المحافظات الشمالية : الحدود المكانية .1

 .210: الحدود الزمانية .1

 

 هيكلية الدراسة 00.0

 :خمسة فصول وهي كاآلتيتتكون الدراسة من 

المقدمة، مشكلة الدراسة، م ررات الدراسة، أهمية : وفيه اإلةار العام للدراسة ويشمل: الفصل األول

مجتمع الدراسة، : الدراسة، فرتيات الدراسة، ومنهجية الدراسة وتتمأسئلة الدراسة، أهداس الدراسة، 

 .هيكلية الدراسةو نموذج الدراسة، حدود الدراسة، 

تةرل  األول أجزاء ةثوث إلتوقسم هذا الفصل  ،النظري والدراسات السابقة اإلةاروفيه : الفصل الثاني

 .  األساسية إلت المفاهيم
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مقدمة، أداة الدراسة، مجتمع الدراسة، عينة : المنهجية ومجتمع وعينة الدراسة وتشمل: الفصل الثالث

األدوات و وص  عينة الدراسة، اختبار صدل أداة الدراسة، اختبار ثبات أداة الدراسة، : الدراسة

 .والمعالجة اإلحصائية

اختبار و . الدراسةأسئلة تحليل : تحليل  يانات الدراسة واختبار الفرتيات وتتم: الفصل الرابع

 .فرتيات الدراسة

ملخص نتائج الدراسة، ملخص اختبار الفرتيات، واستنتاجات  واشتمل علت: الفصل الخامس

 .، فهرس الموح ، وفهرس المحتوياتالمراجع، الموح ، فهرس الجداولوتوصيات الدراسة، 
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 الفصل الثاني

_______________________________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة


 ةاألساسيالمفاهيم  0.9

 تعريف القانون  0.0.9

يةل  هذا المصةلح علت كل قاعدة ثا تة تفيد استمرار أمر معين وفقا لنظام ثا ت، فهو يستخدم 

التي تحكم الظواهر الة يعية، أو لإلشارة إلت العوقة التي تحكم قواعد السلو ، لإلشارة إلت العوقة 

 .(ع د األمير) وقانون الغليان فيقال مثو قانون الجاذ ية

 

وبصفة خاصة في مجال الدراسات القانونية، ينصرس اصةوح  االجتماعيةإال أنه في مجال العلوم  

مجموعة القواعد العامة والمجردة التي تهدس إلت تنظيم : القانون بمعناه الواسع القانون بصفة عامة إلت

أما القانون . سلو  األفراد داخل المجتمع، والمقترنة  جزاء توقعه السلةة العامة ج را علت من يخالفها

فراد هو مجموعة القواعد الملزمة التي تصدرها السلةة التشريعية لتنظيم عوقات األ: بمعناه التي 

مدونة العلوم القانونية واإلدارية، ) . بعتهم أو عوقاتهم بالدولة في أحد مجاالت الحياة االجتماعية

2102.) 

 

 معنى الحق 9.0.9

ل ي  حقا أي  –من حقّ ، والح  نقي  الباةل وجمعه حقول وحقال، وفي حديث التل ية : الح  لغة

 .(2112، الشلش) غير باةل
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  الملكية الفكرية 3.0.9

 الشيء  احتواءوالمل   ،والمل  ما ملكت اليد من مال: مل يقال ملكه المال والمل  فهو م: لغة

 .به، وأملكه الشيء وملكه إياه تمليكا جعله ملكا له االست دادوالقدرة علت 

 اختصاص بالشيء يمنع الغير منه، ويمكن صاحبه من التصرس فيه ا تداء إال لمانع : اصطالحا

 .(2112، الشلش) شرعي

 دخلتيملموسية، أشيياء  إليتيدل علت ما ينتجه العقل البشري من أفكيار محيددة تيتم ترجمتهيا : قانونيا 

الحقيول الناتجية مين النشياس الفكيري لإلنسيان، فيي الحقيول الفنيية واألد يية والعلميية  جمييع في نةاقهيا

 . والصناعية والتجارية وما أشبه

 

فكرييية  هبييه عقييل اإلنسييان ميين خييول ميا يتحلييت بييه ميين ملكيي تتسييع لتشييمل كييل مييا يجيود فيالحقول الفكرييية

 االختراعيات واال تكياراتوقريحة ذهنية، وعليه، فإن مصةلح الحقول الفكرية واسيع جيداف، فينصيرس إليت 

والنميييياذج الصييييناعية والعومييييات ( الرسييييومات)مجيييياالت الحييييياة، ونميييياذج المنفعيييية والرسييييوم  جميييييع فييييي

ميين جهييية  دمات واالسييم التجيياري والعنييوان التجيياري،  كمييا ينصييرسالصييناعية والتجارييية وعومييات الخيي

، أي كييل إنتيياج فييي المجييال األد ييي أو العلمييي أو الفنييي، أييياف كانييت "األعمييال األد ييية والفنييية"أخييرى إلييت 

ةريقة أو شكل التع ير عنه، كالكتب والكتيبات وغيرها مين المحيررات والمحاتيرات والخةيب والميواع  

التيييييي تتسيييييم  ييييينفس الة يعييييية  والمصييييينفات المسيييييرحية أو المسيييييرحيات الموسييييييقية  واألعميييييال األخيييييرى،

والمصييينفات التيييي تيييسدى بحركيييات أو خةيييوات فنيييية والتمثيلييييات اإليمائيييية والمسلفيييات الموسييييقية، سيييواء 

 .لم تقترن  ها أماقترنت باأللفاظ 
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ذل ، إال إذا نتج عنها ثمرة علت بصاح ها وال تنفصم عنه والفكرة ال تكون ك وأ دا تلتص فالفكرة دائماف 

شعر أو  أوقدر معين من الجدة والحداثة واال تكار، سواء جاء في صورة اختراع أو اكتشاس أو كتاب 

البشري وسماها بع  القانونيين بالملكية الذهنية، ألنها ترد علت  واالختراعثمرة اإل داع  أي. ما أشبه

وح  المخترع علت اختراعه، وح  التاجر في عومته ذهني، ومثالها ح  المسل  علت مسلفه نتاج 

 . (2112، الشلش) التجارية وغير ذل 

 

 اإلبداع 1.0.9

 هو القدرة علت تة ي  أفكار أصيلة علت المشكوت وتةوير النظريات واألساليب الجديدة أو  :لغة

 .علمية فلسفية أوإنتاج أشكال فنيه أو أد ية أو 

 حسب تعري  العالم  :اصطالحا(Gowan ) مزيج من القدرات انه  اإل داعوالذي قال عن

بالعمليات العقلية لتسدي  تمكن أن ترقيواالستعدادات والخصائص التي إذا وجدت  يئة مناسبة 

 .  (.210البارودي، ) ككللفرد أو المسسسة أو المجتمع لأصيلة ومفيدة نتائج  إلت

 

إنشاء أو ا تكار شيء جديد لم يكن موجودا من ق ل سواء كان منتجا صناعيا أو تجاريا، أو كان 

عووة علت ذل  ال د أن تتوافر فيه شروس الجدة  م تكرا، لكنهعملية أو ةري  جديدة أو فكرة أو تصورا 

قيمة التي وتع من واألصالة والمنفعة، فالناتج اإل داعي ال  د أن يكون فريدا، ويحق  المنفعة أو ال

ال أصبح جهدا تائعا وع ثا فكريا ال جدوى منه  .(2102كماش، ) أجلها، وا 

 

يهدس إلت ا تكار أفكار جديدة مفيدة ومق ولة اجتماعّياف عند تة يقها، وتمّكن صاح ها  اإل داع كما أن

من التوّصل به إلت أفكار جديدة واستعماالت غير مألوفة، وأن يمتل  صفات تتّم الةوقة والمرونة 
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يتاحها، ويعّد اإل داع أحد العملّيا ت اّلتي واإلسهاب والحساسّية للمشكوت وا عادة تعري  المشكلة وا 

تسّدي إلت تةّور نتاجات تّتص  بالحداثة والجدّية من خول تمويل أشياء في  يئة اإلنسان، ويجب أن 

 .يستند إلت معايير ومبادئ وتعها اإلنسان

 

 الجودة 8.0.9

 يرجع مفهوم الجودة : لغة(quality ) وهي كلمة التينية إلت ة يعة الشخص أو ة يعة الشيء

كانت تحدد الدقة واإلتقان، من خول قيامهم  تة يع اآلثار التاريخية والدينية ودرجه الصوبة وقديماف 

وهي تماثيل وقوع وصخور لغر  التفاخر  ها، ولقد تغير مفهوم الجودة بعد تةور علم اإلدارة 

قال عنها  المنافسة وزيادةوظهور اإلنتاج الك ير والثورة الصناعية وظهور المسسسات الك رى 

 واالتسال والثقة  جودة تناسب السول  باالنتظامأنها درجه معقوله يمكن التن س فيها ( وزديمن  إدوارد)

 .(2112، ميشيل)

 

ي علت د، وعرفها ع و "الجودة تعني التواف  مع المتةلبات وليس كون الشيء جيداف " وقال عنها كررسي

قال عن مفهوم  ، وجيمس دين"المحيةة حالة ديناميكية ترتبط بالمنتجات المادية والعلميات وال يئة" أنها

مجموعة من " ، والجمعية األمريكية لتبط الجودة قد عرفتها علت أنها"لوستعمالالموئمة "الجودة 

 (2112ع ودي، )". المزايا وخصائص المنتج أو الخدمة القادرة علت تل ية حاجات المستهلكين

 

أنها عبارة "ي دلم يتم ذكره سابقا، فإن تعري  الجودة حسب رأي ع و  اما تم وم ،وخوصه التعريفات

عن مجموعة من الصفات والخصائص التي يتميز  ها المنتج أو الخدمة والتي تسدي إلت تل ية حاجات 



 

11 

المستهلكين سواء من حيث تصميم المنتج أو تصنيعه أو قدرته علت األداء وصوالف إلت إرتاء 

 (2112ع ودي، )  ."لعموءالمستهلكين وا

 

 :  ونستخلص مزايا الجودة من التعريفات السابقة وهي

 الخدمة مثل كتابة السيناريو  أووهي المواصفات التي توتع لتصميم المنتج  :جودة التصميم .0

 الصور ال رامج  األشرةةمثل  اإلنتاجيةوهي تحقي  المواصفات في العملية  :جودة اإلنتاج .2

 االستعمالوتظهر للمستهل  عند  :جودة األداء .1

 

  العامبالمعنى : 

 .علية التنافسية والتميز وتحقيقهناإلت الكفاءة والف الوصول .0

وعلت ما س   يمكن القول بأن الجودة هي أساس العمل الم ني علت أسس  تخةيط استراتيجي  .2

إنتاجها بآليات واتحة  ةسليم لتحقي  ذل  بالمواصفات التي رسمتها أساسيات الجودة وةريق

 .تحقيقاف لرغبات المستهلكين لهذه الجودة باقتدار وتميز

غيرها من  أوالمسسسة  أداءتحقي  التميز في جودة  إلتتهدس  إداريةالجودة الشاملة هي فلسفة  .1

 .خول الوفاء باحتياجات العموء والعاملين

 

بالمواصفات وةريقة إنتاج المنتج أو الخدمة، مع تقديم  االهتمامونوح  أن الجودة الشاملة تعتمد علت 

والتدريب ووتع اآلليات والةرل لتحسين ظروس وأداء العامل الذي ينتج ويشرس  االمتيازات باالختبار

 .عالية ومتينة ومتميزة ةالمستهل  بمنتج جود إرتاءويساهم في إنتاج المنتج أو الخدمة لتمان 
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وعية أو القيمة، تمثل الجودة مجموعة السمات والخواص للمنتج التي تحدد تعني الدرجة العالية من الن

مدى موءمته لتحقي  الغر  الذي أنتج من أجله ليل ي رغبات المستهل  المتوقعة، وتعت ر 

المواصفات القياسية المحدد األساسي للجودة، والتي تشكل أعمدة أساسية تقوم عليها جودة اإلنتاج 

 .وجودة الخدمات

 

وهي تحوالت وتةورات في فكر وفلسفة اإلدارة الحديثة علت المستوى الدولي، وقد أحدثت تةورات عدة 

في  نية وسائل اإلعوم بشكل عام، عادت بآثارها في تغيير ةرائ  أداء القائمين علت العملية 

التقليدية، التي اإلعومية في جوانب األداء والتوجيه والتنفيذ، وهو ما أوقع أثره علت وظائ  اإلعوم 

التزمت  ها العديد من بحوث اإلعوم واالتصال منذ سنوات ةويلة، وتظهر الحاجة إلت دعم توجه 

 .متها مع المتغير اإلعومي المعاصرءأكاديمي ناشط معتمدة علت التةوير تل  الوظائ  بمو
 

 المنتج اإلعالمي 0.0.9

اج ال رامج التلفزيونية واإلذاعية، حيث يتم اإلنتاج اإلعومي هو مصةلح يتتمن كل ما يتعل   إنت

إذاعي تلفزيوني أو تحويل فكرة أو مجموعة من األفكار إلت صور وصوت وفيديو علت شكل  رنامج 

إن عملّية اإلنتاج اإلعومية هي عملّية إ داعّية تحتاج   . هدس إيصال الفكرة للمشاهدين والتأثير فيهم

إلت جهود ُمكّثفة من أشخاص ذوي خ رة في العديد من المجاالت مثل اإلدارة والتصميم والتخةيط 

ومراحل اإلنتاج اإلعومي هي   .والهندسة والصوت والتصوير واإلتاءة والديكور واألزياء وغيرها

تكون ممّيزة وجديدة وُتقّدم شيئاف فريداف، كما يجب أن تكون فكرة سامية مرحلة تحديد الفكرة ويجب أن 

تدفع الناس إلت التفكير والتأمل والتغيير، وفي هذه المرحلة يتم تقييم الفكرة من حيث إمكانّية تة يقها 

وتوفر العناصر التي ُتساهم في إنجاز العمل، وخل  االنسجام داخل ةاقم العمل كما يتّم فيها وتع 
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تصّور م دئي للعناصر األساسّية المكّونة لل رنامج مثل العنوان والفكرة والنص والتنفيذ والجمهور 

 .(2102مح وب، )المستهدس 

 

 التنافسية 7.0.9

 :تعريف التنافسية

تعرييي  التنافسييية اصييةوحاف أو واقعيياف فهييو مختليي  بيياختوس الزاوييية التييي ينظيير  هييا للتنافسييية، وليييس 

 .ومحدد للتنافسية وسنحاول تسليط التوء علت أهم التعريفات للتنافسية هنا  تعري  ثا ت

 

 :تعريف التنافسية حسب النشاط التجاري  .0

هي  داية ظهور التنافسيية كمصيةلح وقيد ارتبةيت بحيدوث عجيز  02.2-02.0تعت ر الفترة من عام 

اخييذ يت لييور بشييكل أك يير ميين إال أن هييذا المفهييوم . فييي الميييزان التجيياري  ييين الواليييات المتحييدة واليابييان

االقتصيادي العيالمي الجدييد يشيمل ظياهرة العولمية واقتصياد  نظيامتسعينات القرن الماتي كأحد نتائج ال

أن مفهوم التنافسية مرتبط ارتباةياف وثيقياف بمفياهيم أخيرى منهيا النميو علت يجب التأكيد هنا كما   .السول 

علت إيجاد تعري  محدد ودقيي  للتنافسيية، وليذل  نيرى  والتنمية وتةور الدول وهذا ما يجعل عدم القدرة

أن معظم االقتصاديين قد اختلفوا علت تحديد مفهوم محدد ووثي  للتنافسية، فانةل  بعتهم من مفهوم 

فييي حييين أن الييبع  أعةاهييا مفهييوم واسييع يكيياد يشييمل ( والجييودةالسييعر )تييي  ويقتصييرها فييي تنافسييية 

ن من المنافسية فيي دنييا األعميال، اليه يمكن القول إن هنا  نوعوع  .جميع مناحي النشاس االقتصادي

والمنافسية غيير المباشيرة تتمثيل فيي الصيراع  يين المسسسيات . المنافسة المباشرة والمنافسية غيير المباشيرة

في المجتمع للحصول علت الموارد المتاحة في هذا المجتمع، أما المنافسية المباشيرة فهيي تلي  المنافسية 

 (.0991أبوقحف،)ي المسسسات التي تعمل في قةاع واحد التي تحدث ف
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 : تعريف التنافسية حسب المؤسسات .9

يتمحور تعريي  التنافسيية للشيركات حيول قيدرتها عليت تل يية رغبيات المسيتهلكين المختلفية، وذلي   تيوفير 

سييلع وخييدمات ذات نوعييية جيييدة تسييتةيع ميين خولهييا النفيياذ إلييت األسييوال الدولييية، فييالتعري  ال ريةيياني 

لسييعر المناسييب وفييي السييلع والخييدمات بالنوعييية الجيييدة وا إنتيياجالقييدرة علييت " للتنافسييية ييينص علييت أنهييا 

عدنان،،)الوقت المناسب وهذا يعني تل ية حاجات المستهلكين بشكل أكثير كفياءة مين المنشيآت األخيرى 

1110.) 

 

تعني القدرة علت تزويد المستهل  بمنتجات وخدمات بشكل أك ر كفاءة وفعاليية مين المنافسيين اآلخيرين "

سسسة عليت الصيعيد العيالمي فيي ظيل غيياب اليدعم في السول الدولية، بما يعني نجاحاف مستمراف لهذه الم

الموظفييية فيييي العمليييية  اإلنتييياجعواميييل  إنتاجييييةوالحمايييية مييين ق يييل الحكومييية، وييييتم ذلييي  مييين خيييول رفيييع 

 (.1110عنان،،(" )العمل ورأس المال والتكنولوجيا) اإلنتاجية

 

 :تعريف التنافسية حسب قطاع النشاط .3

ت المنتمييية ليينفس القةيياع الصييناعي فييي دوليية مييا علييت تحقييي  تعنييي التنافسييية لقةيياع مييا قييدرة المسسسييا

لت تميز إنجاح مستمر في األسوال الدولية دون االعتماد علت الدعم والحماية الحكومية وهذا ما يسدي 

مييثوف قةيياع صييناعة المواصييوت ال يمكيين فتليي  الييدول فييي هييذه الصييناعة، ويجييب تحديييد القةيياع  دقيية 

 (الخةيب) .تختل  اإلنتاجألن مجاالت وظروس  اإللكترونياتخلةه مع قةاع 
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 : تعريف التنافسية على مستوى الدول .1

اليدول أكثير  مسيتوى  ن وكذا المنظمات والهيئات الدولية  تعري  التنافسية عليتو اهتم الكتاب واالقتصادي

من تعري  التنافسية علت مستوى المسسسات وقةاع النشياس، ليذل  نجيد أن هنيا  العدييد مين التعياري  

 :تختل  حسب الزاوية التي ترى منها التنافسية وأهم هذه التعريفات

 

 :تعريف المجلس األمريكي للسياسة التنافسية .8

سيلع وخيدمات تنيافس فيي األسيوال العالميية وفيي نفيس  إنتاجقدرة الدولة علت  أنهايعرس التنافسية علت 

 .(1119طنرق،)الوقت تحقي  مستويات معيشة مةردة من األجل الةويل 

 

 :تعريف المجلس األوزي ببرشلونة .0

القيييدرة عليييت " تنافسيييية األمييية عليييت أنهيييا  2111سييينة    رشيييلونةعيييرس المجليييس األوزي فيييي اجتماعيييه 

ةنيها وتوفير مستوى تشغيل عالي وتماس  اجتماعي وهيي تغةيي التحسين الدائم لمستوى المعيشة لموا

 .مجال واسع وتخص كل السياسة االقتصادية

 

 (:OCDE)تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  .7

المييدى الييذي ميين خولييه تنييتج الييدول  أنهيياعلييت ( OCDE)تعييرس منظميية التعيياون االقتصييادي والتنمييية 

وفي ظل شروس السول الحرة والعادلة منتجات وخدمات تنيافس فيي األسيوال العالميية وفيي نفيس الوقيت 

 .(1119طنرق،) يتم تحقي  زيادة الدخل الحقيقي ألفرادها في األجل الةويل
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 بيارتأخالسيلع والخيدمات التيي تواجيه  إنتياجكذل  التنافسية الدوليية بأنهيا القيدرة عليت ( OCDE)وتعرس 

المزاحمة الخارجية في الوقت الذي نحاف  فييه عليت توسييع اليدخل المحليي الحقيقيي، كميا يمكين تعريي  

 . التنافسية الدولية بأنها قدرة ال لد علت زيادة حصصها في األسوال المحلية والدولية

 

 :تعريف معهد التنافسية الدولية .5

 :لدولية علت أنها قدرة ال لد علتويرى معهد التنافسية ا

 :أن ينتج أكثر وأكفأ نس ياف، ويقصد بالكفاءة (0

  واستعمال الموارد بما فيها التقنية والتنظيم اإلنتاجيةتكلفة أقل من خول تحسينات في. 

  اإلنتاجارتفاع الجودة وفقاف ألفتل معلومات السول وتقنيات. 

 وهي الصلة مع الحاجات العالمية وليس فقط المحلية في المكان والزمان ونظيم التورييد، : مةءالمو

 .والتخزين واإلدارة اإلنتاجومرونة كافية في  السول،باالستناد إلت معلومات حديثة عن 

أن ي يع أكثر من السيلع المصينعة والتحيول نحيو السيلع عاليية التصينيع والتقنيية وبالتيالي ذات قيمية  (2

فة عاليية فيي السيوقين الخيارجي والمحليي وبالتيالي تحصيل عليت عوائيد أك ير متمثلية فيي دخيل متا

 .عناصر التنمية البشرية أحدوهو  نمو،قومي أعلت للفرد وذي 

أن يسيييييتقةب االسيييييتثمارات األجن يييييية والمباشيييييرة بميييييا ييييييوفره ال ليييييد مييييين  يئييييية مناسيييييبة وبميييييا تعرفيييييه  (1

 .سية التي تتاس إلت المزايا ال يئيةاالستثمارات األجن ية من المزايا التناف

 :هناوعليه فقد توصل فري  المعهد إلت تعري  موجز  ناءف علت المعةيات السابقة نورده 

تتعليي  التنافسييية الوةنييية بيياألداء الحييالي والكييائن لألنشييةة االقتصييادية المرتبةيية بالتنييافس مييع الييدول " 

 ".األخرى 
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 :بعضهاهناك تعريفات لبعض االقتصاديين نورد  نأكما  .2

بأن تعري  التنافسية ألمة ما هو قدرتها علت توليد الموارد الوزمة لمواجهة الحاجات  Aldingtonيرى 

وهيو أن التنافسيية  (1111عدنان،،) Sott and Lodgeوهذا التعري  مكافئ لتعريي  كتياب  الوةنية،

نتاج و  توزيع المنتجات أو الخدمات في التجارة الدولية  ينما يكسب عوائد ل لد ما هي قدرته علت خل  وا 

 .متزايدة لموارده

 

أغلب التعريفات المستعرتة سابقاف تشيتر  فيي نقياس مشيتركة تتمثيل فيي  إنمن كل ما تقدم يمكن القول 

قييدرة المسسسييات علييت النفيياذ إلييت األسييوال الخارجييية بمنتجييات عالييية الجييودة وبأقييل التكييالي  وأن يظهيير 

أثر ذل  في تحسين النياتج اليداخلي الخيام واليذي  يدوره يزييد فيي تحسيين الظيروس المعيشيية للميواةنين، 

 :تعري  للتنافسية يتلخص في إعةاءنحاول لذل  فإننا 

 

 هياالتنافسية هي قدرة الحكومات علت توفير ظيروس موئمية تسيتةيع مين خولهيا المسسسيات العاملية في"

 ".بغية زيادة نمو معدل الناتج الداخلي الخام الخارجية، األسواللنفاذ بمنتجاتها إلت ل

 

 الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون  0.95.

الوةنية الديمقراةية  بعدها  ية الشعب الفلسةينيمسسسة إعومية وةنية عامة، تع ر عن هو هي 

بةريقة  ةالعربي واإلنساني وتلتزم بأهدافه وتعمل علت تحقي  ةموحاته وتعر  وجهات نظره المتعدد

يا الوةنية العل الفلسةينيةمحايدة ومهنية وبمسسولية، وتتع باستمرار نصب أعينها مصلحة الشعب 

 . (2102الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون، )
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 نشأة الملكية الفكرية 9.9

حيث صدر قانون ال ندقية  إيةالياشمال  0727الملكية الفكرية  دأف من عصر النهتة بالعام  معرفة

شخص يقوم بالةبع  أوليكون  نبأ( جون س ير) إلتالح   أعةتاالختراعات والذي  ةالذي نظم حماي

عام  اإليةاليةال ندقية  ةالرسائل في مدين ةكان هذا الح  األول االستئثاري في ةباع ةعلت آلة ةباع

تشريع )يتيح ح  المسل   جميع الم دعين وعرس باسم  إنجلتراوبعد ذل  تم تشريع قانون في  0722

والواليات المتحدة  0220بالعام  وبعد ذل  صدر قانون حقول المسلفين في فرنسا 0201في العام ( آن

الحاجة لوجود اتفاقية دولية تعمل  أصبحت أوروباونتيجة الثورة الصناعية الك رى في  0221في العام 

رعين عر  اختراعاتهم في رف  بع  المخت 0.21المخترعين والمصنعين ففي العام  ةعلت حماي

الملكية الصناعية في  ةلحماي( باريس)صدرت  اتفاقية  نأ إلت أفكارهم ةا خوفاف من سرقفمعر  في

وبل   7..0باريس في العام  ةتمنح  راءات االختراع وةبقت اتفاقي ةاتفاقية دولي أولوهذه  1..0العام 

الذي صدرت  م2..0العديد من االتفاقيات الدولية في العام  أ رمتوبعد ذل   لةدو  07 أعتائهاعدد 

المصنفات األد ية والفنية التي كان هدفها توفير الحماية الدولية لألعمال  ةلحماي(  يرن )به اتفاقية 

الروايات، القصص، الشعر، المسرحيات، : األعمالاال تكارية واستعمالها بمقا ل مادي ومن هذه 

النحت واألعمال  أعمال، المسرحيات الموسيقية، النوتات، الرسومات، اللوحات، األوبرااألغاني، 

  .المعمارية

 

وشكلت منصة دولية سميت بالمكاتب الدولية المتحدة (  يرن ) واتفاقية( باريس) وبعد ذل  اتحدت اتفاقيه

 إلتتغيرت منظمة ال يزي  0222وفي عام  ،(ال يزي )منظمة  0.21لحماية الملكية الفكرية في العام 

 .0227حيز التنفيذ في العام  أصبحتالمنظمة العالمية للملكية الفكرية التي  WIPOمنظمة 
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OIRW  تنسييي  التشيييريعات  والتيييي تقييوم  يييدورها  ةبالتعيياون ميييع منظمييات دولييي ةمعاهيييد 22تقييوم  ييإدارة

الخاصة بالملكية الفكرية وتقديم الةلبات للدولة للحصول علت حقول الملكية الفكرية وتبادل المعلوميات 

كنولوجيا في تقديم خدمات الملكية الفكريية وعيدد اليدول منازعاتها وتنظم الت ةحول الملكية الفكرية وتسوي

مييين التسيييجيل لحقيييول الملكيييية الفكريييية  إيراداتهييياوتميييول نفسيييها ذاتييييا مييين  ةدولييي( ..0)فيهيييا  األعتييياء

 .وتقديم االستشارات األعتاءواشتراكات الدول 

 واقع الملكية الفكرية 3.9

ن اإل داع  دوره هو  إن الفةنة هي التي تميزنا عن باقي المخلوقات والتي تمكننا من التفكير واإل داع، وا 

بمعرفييية التيييراث البشيييري الم نيييي عليييت الفةنييية واإلحسييياس، والتيييي أساسيييها إنتييياج الفكييير  االحتفييياءجيييوهر 

ن أسياس نجياح وتقيد  .البشري الذي يشكل ذل  األساس لقيام الملكيية الفكريية م المجتمعيات هيو الفكير وا 

والرسيوم والتصياميم  واالختراعياتغةيهيا الملكيية الفكريية، ومنهيا المنتجيات الفنيية واألد يية تواإل داع التيي 

 .والشخصيات واألسرار التجارية والرموز التي تدل علت مصدر تل  السلع والخدمات

 

أن التشريعات والقوانين التي تنظم إن حماية الملكية الفكرية أساس تقدم إنجاز الدول وتةورها، حيث 

المجاالت يسدي إلت تمان االستمرار التنموي لإل داع  جميع حقول المسلفين والم دعين والمخترعين في

والتةور الذي يقدم علت استثمار رأس المال البشري، مما يحفز علت التنافس الفكري ويسدي إلت 

تمر للمعلومات، فالم دعون والمخترعون والمثقفون هم تةوير الوعي الثقافي الذي ينتج عنه التدف  المس

أساس تةور المجتمع، ويجب علت القانون حف  حقهم القانوني تمن  نية قانونية تنظم لهم نشر 

منتوجهم الفكري، ولذا فإن حقول الملكية الفكرية هي الحقول التي ترد علت المنجزات العقلية وتمنح 



 

11 

الذي يتجسد في ح  الشخص في نسبة إنتاجه الفكري إليه  األد يللمستفيد منها حقين أولهما الح  

وهو ح   لصي  في شخصية الم دع وتترتب علت كونه من الحقول الشخصية انه غير قا ل للتقييم 

والح  الثاني من الحقول الفكرية وهو   .(2101القليوبي، ) بالمال أو التصرس فيه أو الحجز عليه

مت بالح  المادي ويعرس هذا الح  سي اجه الذهني وهو ماالمالية من إنت االستفادةح  الشخص في 

  .(2112صالح، ) (ماديا)منه ماليا  االستفادة إلتأنه ح  استئثار مسقت باستغول ثمرة هذا اإلنتاج 

ومالية والتي حدثت حقوقها  اقتصادية وجود تل  القوانين الخاصة بالملكية الفكرية ولما لها من قيمة 

ألن هذه الحقول  (2101القليوبي، )الشخصي الح  العيني والح    :هما الية  نوعين من الحقول الم

والتي منحها القانون للم تكر الح  في استغول إنتاجه ،  (02.2ةه، ) تصلح أن تكون محو للملكية

وعليه، فإن الح  المعنوي هو سلةة مباشرة علت شيء غير   . (..02حنين، ) الفكري الذي حققه

مادي فهو يرد علت أشياء وقيم غير مادية من نتاج العقل والذهن واإل داع والتفكير، فهي ال ترد علت 

المادي الملموس والحقول  بالحس إدراكهاأشياء مادية محسوسة،  ل ترد علت أشياء معنوية ال يمكن 

 (زع ي) :مجموعاتثوث  إلتالمعنوية قسمت 

 

تتم مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لممارسة مهنة تجارية معينة كالمتجر  .0

علت تسميتها بالملكية التجارية ومجال دراستها  التجارية، واتف  واألسماءوالعومات التجارية 

 .القوانين الخاصة  ها والقانون التجاري 

والرسوم، فهي جملة  االختراعاتوامتيازات  االختراعمجموعة الرسوم والتجارب لةباعة وبراءات  .2

المرتبةة  األعمالالمرتبةة بالصناعة ووسائل وةرل اإلنتاج، وكافة  باال تكاراتأنشةة متعلقة 

نظيم  ها واتف  علت تسميتها بالملكية الصناعية ومجال دراستها القوانين الخاصة  ها، كقانون ت

 .(عمر) والرسوم والنماذج الصناعية االختراعبراءات و وحماية الملكية الصناعية 
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هي مجموعة األفكار واألداء ونتاج العقل والذهن والخيال والفن وجميع الصور األخرى لإل داع  .1

وتأمله  نساناإلالفكري أو العقلي، أو كما عرفها البع  باإلنتاج الذهني الذي ينتج عن فكر 

، واتف  علت تسميتها (.022ح يب، ) غير ذل  من صور اآلداب والفنون  أوأو فنانا  عالما

الفنية ومجال دراستها قانون حقول المسل  والحقول المجاورة والقانون  أو األد يةبالملكية 

 .(سلةان) المدني

 

 أنواع الملكية الفكرية 93.0.

الصناعية، والرسوم الصناعية وما والنماذج  االختراعوتشمل في  راءات  : الحقوق الصناعية .0

 : الملكية الصناعية تشملو .أشبه

 الم تكرات واالختراعات والرسوم والنماذج عنها والمسشرات الجغرافية. 

  األد يةالملكية الفكرية لحقول المسل  والحقول المجاورة وتشمل علت المصنفات والمنتجات 

التجارية والصناعية والنماذج الصناعية  واألسماءوالعلمية والفنية الصناعية والعومات 

 . عنها (الم تكرة)والتصميمات التخةيةية للدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح 

 

 إن 2107جنين  األمريكيةفي الجامعة  اإلعوم أستاذمعو  أ وسعيد . وفي التقرير نفسه تحدث د

 واإلنتاج اإل داعخةيره علت  أبعادلها  ةواسع ةظاهر الملكية الفكرية في فلسةين يمثل  انتها  حقول 

 مخارجية، دول أخرى تتمن له أماكنخارج فلسةين للبحث عن  إلت الم دعين ةالنوعي تس ب هجر 

وفكري  أد يعمل  أوسرقة أي منتج تقني  إنفي حديثه  وأورد وم تكراتهم،الحماية القانونية إل داعاتهم 

 (2107أ و معو، ) .ال يختل  عن سرقه مال من  يت
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 .أشبهالتجارية والعناوين التجارية وما  واألسماءوتشمل العومات التجارية : الحقوق التجارية .2

في حقول العلوم واآلداب والفنون، سواء ظهر  األعمالوتشمل المصنفات  :الحقوق األدبية .1

أو قصة أو شعر أو صوت أو نحت أو رسم أو  (زين الدين) المصن  العمل في صورة كتاب

 .أشبهوما  تصوير أو حركة،

 

 حق المؤلف 0.0.1.9

المسل  للعمل من الكتابات  لمسلفاته وح وهي جملة االمتيازات التي يقررها القانون للمسل  بالنسبة 

المرتبةة  ها له الح  في نشر التقرير وةريقته وح  نسبه المصن   واإل داعاتوالمسلفات والتصاميم 

له ح   عمن االعتداءه بحيث يكتب اسمه ولقبه ومسهوته العلمية غير ذل  ومحملين الح  في دفع إلي

هوري، نالس) التعديل والتع ير وليس لغيره أن يباشر ذل  إال  إذن كتا ي منه أو من ورثته من بعد

0222). 

 

  الحقوق المجاورة 9.0.1.9

 ،أي المصنفات المحمية بح  المسل  لتشمل حقول مماثله له ،هي الحقول المجاورة لح  المسل 

وهي في أغلب األحيان أقل سعة وأقصر مدة وهي حقول فناني األداء مثل الممثلين والموسيقيين في 

أدائهم وحقول المنتجين التسجيوت في تسجيوتهم وحقول هيئات اإلذاعة والتلفزيون في ال رامج 

ه بحقول ويتمتع الم دع األصلي للمصن  المحمي بما وجب ح  المل  ورقت  .اإلذاعية والتلفزيونية

به بشروس  باالنتفاعالتصريح لآلخرين  أوبالمصن   االنتفاعأساسية أخرى لهم الح  االستئثاري في 

  -: يليمتف  عليها وتمكين للمسل  أن يصرح ويمنع بما 
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 استنساخ المصن  بمختل  األشكال كالنشر الة يعي أو التسجيل الصوتي .0

 الموسيقية األعمال أداء المصن  أمام الجمهور كما في المسرحيات أو .2

 فيديو أشرةةأشرةة سمعية أو  أوإجراء التسجيوت للمصن  علت أقراص مدمجة  .1

 أو الفتائية األرتيةن التلفزيونية اوياإلذاعة أو الكي ل أو العن  واسةةال ث  .7

الترجميية إلييت لغييات أخييرى أو تحويلييه ميين قصيية عمييل روائييي إلييت عمييل سييينمائي أو تلفزيييوني أو  ..

 .إذاعي

القييانون يميينح المسليي   يييع الحقييول المرتبةيية بأعمييال إلييت أشييخاص أو شييركات مقا ييل  ييدل مييالي وحيي  

  -: نانوعالمسل  ليحمي أعمال الم دعين وهذا الح  له 

 .الح  األد ي وهو ح  المسل  في نشر مصنفه وتحديد ةريقة النشر .0

التجاري وال  االستغولر صورة من صو  ةالح  المالي وهو الح  في استغول هذه اإل داعات بأي .2

هوري، نالس) .بالعمل  دون اإلذن المكتوب من المسل  أو ورثته واالستغوليجوز للغير المباشرة 

0222). 

 

 أهمية الملكية الفكرية 93.9.

إن حقول الملكية الفكرية هي أساساف لتمان النشاس اإل داعي ألنها حامية لتل  الحقول وهذه الحقول 

يتم حمايتها بالوسائل القانونية التي جددتها قوانين وأنظمة الملكية الفكرية التي تسدي إلت تحقي  

 (. 2111، كنعان، علمي) حافز اإل داع والتمان معرفة اإل داع: وهماالتوازن  ين حافزين متناس ين 

 نةال واسع التي  دورها حقول الملكية الفكرية تساهم في النمو االقتصادي والتنمية والتي تس ب في 

والتكنولوجيا المعلوماتية التي لها ارتباس  اال تكاراتالربحية في البحث الصناعي والتةور في مجاالت 

 .(وفنية أد يةحقول )بحقول المسل  والحقول المجاورة 
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الفكريية، فالتفياوت فيي اميتو  هيذه  مين الحقيول الدولية يعتميد عليت مقيدار ميا تملكيه  ةحيث أن تحديد قيو 

الحقول  ين الدول يترتب عليه تفياوت شيديد فيي درجية اإلنتياج وجودتيه يعليو أكثير فيأكثر، كلميا امتلكيت 

وفيي (.  2107، ع، جهياد) هذه الحقول ولهذا أسرعت الدول إلت سن القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية

دراسيييتي هيييذه اسيييتهدفت حقيييول الملكيييية الفكريييية وتحدييييداف لإل يييداع والجيييودة، بحييييث أنيييه إذا كانيييت هنيييا  

محققيا  اإل يداعتوابط وقواعد قانونية خاصة بالملكية الفكرية للمهن اإل داعية فإنه يسدي إلت حافز لهذا 

 .الجودة متميزة للمنتج اإلعومي

 

  الملكية الفكريةقوننة  93.3.

إن من أسباب تقدم الدول حماية الملكية الفكرية لديها ف وجود التشريعات والقوانين الناظمة لحقول 

 واإل داعخل  ال يئة العادلة للتةور  إلتالقةاعات تسدي  جميع المسلفين والم دعين والمخترعين في

ون والتنافس الفكري والحر وبالتالي يحق  احترام القان إلتقانون حماية الملكية الفكرية يسدي  إنحيث 

التةور الثقافي وازدياد الوعي لمعرفة المعلومات واستغولها في تحقي  االستثمار والتنمية التي تعود 

 .علت المجتمع بالنفع االقتصادي

 

 االقتصاددور الملكية الفكرية في نهضة  93.1.

لقيد كانيت . باالقتصيادعلت المشيتري المحليي والتجيارة العالميية  االقتصاددور الملكية الفكرية في نهتة 

، أما االقتصاديةاألر  والذهب والعمل البشري مقياسا للقوة : سابقا الممتلكات المادية المحسوسة، مثل

الييييوم فقيييد ظهيييرت الممتلكيييات غيييير المحسوسييية كالمعلوميييات واإل يييداع والمعرفييية واال تكيييار، التيييي تعت ييير 

الملكية الفكرية، فقد استحوذت منتجات وخدمات الملكية الفكريية عليت حصية تيخمة  األساس لمكونات

من حجم التجارة العالمية، وأن الدول التي ال تتقن استغول وحشد ةاقاتها في هيذا المجيال تختلي  عين 
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فيييي  االقتصييياديسييير عميييل بييياقي الييدول، لميييا لهيييا ميين تيييأثير فيييي التجييارة العالميييية، ولييين تحقيي  النجييياح 

وجيد عوقية تبادليية  يين تفعييل ووجيود الملكيية الفكريية والنميو تأما في المستوى المحلي فإنيه   .تق لالمس

هيي المعرفية  االقتصياديللدولية، حييث أكيد العدييد مين البياحثين أن القيوة الدافعية وراء النميو  االقتصادي

ردن قليليية ولكيين النجيياح لييألاألردنييية، فييالموارد الة يعييية ورأس المييال البشييري، ومثييال علييت ذليي  التجربيية 

 (.211، خوري ) .األردني يتلخص في استثمارها في رأسمالها البشري  لوقتصادالنس ي 

 

أما في مستوى التجارة العالمية والعمل التجاري الدولي، فقد لع يت الملكيية الفكريية خيول العقيود األربعية 

تسييةر عليت التجيارة الدوليية، كاألدويية الماتية دورا متزايدا في العمل التجاري الدولي، حيث أصيبحت 

وخدمات  تمثو المسجلة   راءات السلع فإنها تحمل عومات تجارية قوية والمسلفات واألعمال والموسيق

ونستنتج أن الملكية   .، فقد أصبح التداول لتل  الحقول محمي  تداولها وبيعها بالملكية الفكريةاالتصال

كونهيا غيير محسوسية، والتيي تقيوم عليت اإل يداع واال تكيار والمعرفية  اديةاالقتصيالفكرية تعد أساسيا للقيوة 

 (.211، خوري ) .وهي المكون الرئيسي لها

 

ن  يقوم علت حيوية الملكية الفكرية بعوقة تبادلية، ف وجود التيامن األساسيي  االقتصاديالدولة نمو  وا 

ن عيدم حمايية حقيول الملكيية الفكريية تحيدث الخسيائر  للح  الفكيري يقيوي ظهيور رأس الميال البشيري، وا 

سدي إلت تعاون نجياح فيرص التنميية والتيي ينيتج عنهيا هيذه يي ذال االقتصاديالتي تهز وتتع  النمو 

 (.211، خوري ) :الخسائر
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 :اقتصاديةخسائر : أوال

تسدي إلت الحال الترر بالم دعين ومنتجي الملكية الفكريية، مميا ييسدي إليت عيدم تمكينهم مين شيرح  .0

 .التي تعود ملكيتها لهم واختراعاتهمإ داعاتهم 

التييي تييسدي ( رأس المييال البشييري )إلحييال التييرر فييي قةيياع األعمييال بالدوليية وتحديييدا القييوى العامليية  .2

إليييت نقيييص الحيييوافز التشيييجيعية التيييي تتيييمن السيييول التنافسيييية الحيييرة  يييين الم يييدعين اليييذين يملكيييون 

 :الحقول الفكرية اإل داعية، والذي يسدي إلت

 .خسارة المنتجين لتل  اإل داعات - أ

األجن ية والمحلية بس ب عدم كفالة الحماية لألعمال التي تقوم علت  االستثماراتحروب  - ب

 .اإل داع واال تكار

 .خسارة في توفير فرص العمل التي تقوم تمانتها علت حماية الملكية الفكرية لتل  األعمال - ت

 

 :االجتماعيةالخسائر : ثانيا

إن الخسارة في المجتمع نتيجة غياب الحمايية القانونيية للملكيية الفكريية ييسدي إليت إييذاء المسيتهلكين  .0

الخدمية التيي يسيتهلكونها بعيد شيرائهم وتعري  حياتهم للخةر نتيجة عيدم وجيود التيمان للسيلعة أو 

 .لها، سواء كانت محسوسة أو غير محسوسة

خسييارة اإل ييداع واال تكييار بحيييث يمتنييع الم ييدعون والم تكييرون عيين التجديييد واإل ييداع بسيي ب اسييتغول  .2

 .الغير لهم  دون أي ح  لهم لحمايتهم

، اف كيية والملكيية الفكريية تحدييدالخسارة بالدخل الحكومي من الترائب عند غياب القانون الحامي للمل .1

فإن إ داعات الم دعين والم تكيرين تتيداول بالشيراء دون قييود لتيمان تلي  الحقيول، والتيي تيسدي إليت 
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عيييدم دفيييع التيييرائب عليييت تلييي  الحمايييية مميييا ييييسدي إليييت خسيييارة فيييي إييييرادات اليييدخل الحكيييومي مييين 

 .الترائب
 

 طرق حماية الملكية الفكرية  93.8.

 :الملكية الفكرية نظمت ةرل الحماية لحقول الملكية الفكرية وهيإن قوانين 

تعةيييه  ومسييتمرة  بصييورة ملموسييةوهييي أن يسييتعمل الم تكيير والم ييدع إل داعييه وا تكيياره  :االسييتعمال .0

سييتثمار  توظيفهييا الالمسييتمر لتليي  اإل ييداعات وا االسييتعمالبموجييب هييذا  القانونيييةالحي  فييي الحماييية 

 .أنواعها  جميعفي ال رامج والخدمات والتألي  

تمثييل بقيييام الم ييدع والم تكيير والمختييرع  تسييجيل إ داعييه وا تكيياره واختراعييه، والييذي يحتييوي ي: التسييجيل .2

الذي يشكل نواة الفكير وصيوال إليت خيدمات  اال تكارأو  االختراع تسجيله بالوص  الدقي  للفكرة أو 

ومنتجات ملموسة وغير ملموسة أساسها الملكيية الفكريية لتلي  األفكيار التيي تقيوم نيواة أعمالهيا عليت 

 .رأس المال البشري 

 

 فوائد حماية الملكية الفكرية  93.0.

 .البشري س عوامل التقدم احيث أن اإل داع واال تكار أس: محفزات للم دعين والم تكرين .0

وتمان نشوء  اال تكاروهي التي تقوم علت تنشيط : تنشيط التكنولوجيا والصناعات الجديدة .2

 .الصناعات الجديدة التي أساسها حماية الحقول التي قامت عليها من إ داع وا تكار

خارج حدود دولتها يمكن وال  د  األجن يةحيث أن استثمار الشركات : األجن ية االستثماراتزيادة  .1

التي تعود ملكيتها  االستثماراتمن وجود دول تراعي الحماية القانونية للملكية الفكرية لتل  

 .للشركات األجن ية في تل  الدول التي تتمن المساهمة في ترقية اقتصاد الدولة المستثمر  ها
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ر غير محسوس بتمان وجود قوانين يمكن نقل كل ما به إ داع وا تكا: تسهيل نقل التكنولوجيا .7

 .ملكية فكرية للدول التي انتقل إليها

حيث يمكن لمال  الحقول بالملكية الفكرية أن : تحقي  اإليراد المالي من التجارة بالملكية الفكرية ..

 .  مكاسب مالية للمال ييستغلها لمصلحته وفائدته، وأيتا المتاجرة  ها وتحق

 (.211، خوري )

 

 أقسام الملكية الفكرية 93.7.

، (حماية حقول المسل )ن؛ هما الملكية الفنية أو األد ية يتنقسم الملكية الفكرية إلت قسمين رئيسي

 :(1111زايد، ) وكما هو موتح بالشكل التالي. الملكية الصناعية

 
 

 (1111زايد، ) (حماية حقوق المؤلف)الملكية الفنية أو األدبية : أوال  

الحماية المقرر بشأن المصنفات في حقل اآلداب والفنون، والذي  دأ وجوده التنظيمي  إ رام وهي نظام 

، وبموجبه تحمت المواد المكتوبة كالكتب، 9/9/0111اتفاقية  رن لحماية المصنفات األد ية والفنية في 

لتمثيل اإليمائي، دائية كالمسرحيات والموسيقت، واوالمواد الشفهية كالمحاترات، والمصنفات الفنية األ

الملكية األدبية 
 والفنية
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والمصنفات الموسيقية، والمصنفات المرئية والسمعية كاألشرةة السينمائية والمواد اإلذاعية السمعية، 

والفنون التة يقية كالرسم والنحت، والصور التوتيحية والخرائط والتصميمات والمخةةات واألعمال 

مج الحاسوب وقواعد ال يانات، وبموجب المجسمة المتعلقة بالجغرافيا والخرائط السةحية لألر ، وبرا

 .اتفاقيات الحقة علت اتفاقية  رن 

 

وهذا القسم من الملكية الفكرية يعرس أيتاف بحقول المسل ، ويلح  به ما أصبح يةل  عليه الحقول 

التسجيوت )المجاورة لح  المسل  المتمثلة بحقول المسديين والعازفين والمنتجين في حقل الفونجرامات 

 (.ية وحقل اإلذاعةالصوت

 

 (1111زايد، ) الملكية الصناعية: ثانيا  

أما الملكية الصناعية، فإنها تعنت بحقول الملكية الفكرية علت المصنفات أو العناصر ذات االتصال 

الحقول التي ترد علت م تكرات جديدة كاالختراعات "ويعرفها الفقه بأنها . بالنشاةين الصناعي والتجاري 

العومات )والنماذج الصناعية أو علت إشارات مميزة تستخدم إما في تمييز المنتجات والرسوم 

وتمكن صاح ها من االستئثار باستغول ا تكاره ( االسم التجاري )أو تمييز المنشآت التجارية ( التجارية

 ".أو عومته التجارية أو اسمه التجاري في مواجهة الكافة

 

االختراع والعومات التجارية والنماذج أو الرسوم الصناعية، وعومات  وتشمل الملكية الصناعية  راءات

المنشأة أو المسشرات الجغرافية، وحماية األصناس النباتية واألسرار التجارية، إلت جانب األسماء 

 .التجارية والعناصر المعنوية للمحل التجاري التي تنظمها عادة قوانين التجارة الوةنية
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تعد اتفاقية باريس الم رمة  تاريس .  رن حجر األساس في الملكية األد ية والفنيةكما تعد اتفاقية 

 .حجر األساس، ومرتكز الملكية الصناعية 11/1/0111

 

 الملكية الفكرية  أشكال 93.5.

بحيث يستةيع مال  ح  الملكية الفكرية أن يتخلت عن حقه فيها لآلخرين، وذل  مقا ل : ال يع .0

 .لوسترجاعمادية، وهذا الح  يعد حقا مةلقا غير قا ل  اعتبارات

ترخيص للغير يعةيه اإلذن في استخدام  حوهي أن يقوم مال  الح  بمن: ترخيص الملكية الفكرية .2

بمقا ل مادي، ويتم ذل  تمن اتفال  ين  واالختراع من ذل  اإل داع واال تكار باالستفادةحقه 

 .صاحب الح  والمستفيدين منه، ويمكن للمال  استرجاع ذل  الح 

إل داعه وا تكاره واختراعه للغير  االستخداموهو قيام صاحب الح  في منح امتياز : االمتيازمنح  .1

 .بمقا ل مادي محدد بمدة زمنية

 

 ية الفكريةاالتفاقيات الدولية لحماية حقوق الملك 93.2.
 

 (1111زايد، )( حماية حقوق المؤلف)في مجال الملكية الفنية أو األدبية : أوال  
 

حقـوق المؤلـف والحقـوق )االتفاقيات الدوليـة لحمايـة حقـوق الملكيـة األدبيـة أو الفنيـة : 0.9جدول 
 (المجاورة

 (اإلةار العام) 0910صيغت باريس  0111اتفاقية  يرن  حق المؤلف
 0910صيغت باريس  0911جني  . العالمية لحقول المسل االتفاقية 

 (اليونسكو)
 0919ني  ج. لي للمصنفات السمعية والبصريةاتفاقية التسجيل الدو 

 0919واشنةن  –اتفاقية الدوائر المتكاملة 
 0991 -اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية في ح  المسل  
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روما  –اتفاقية حماية فناني األداء ومنتجي التسجيوت الصوتية وهيئات اإلذاعة  الحقوق المجاورة
0910 

جني   –اتفاقية حماية منتجي التسجيوت الصوتية تد النسس غير المشروع 
0911 

 0911 روكسل  –اتفاقية توزيع اإلشارات حاملة ال رامج ع ر التوابع الصناعية 
لكية الفكرية في األداء والتسجيوت الصوتية اتفاقية المنظمة العالمية للم

 0991( الفونوجرامات)
 

 (1111زايد، )في مجال الملكية الصناعية : ثانيا  
 االتفاقيات الدولية لحماية الملكية الصناعية: 9.9جدول 

 (IPC)اتحاد  – 0910إستراس ورج  –اتفاقية التصني  الدولي ل راءات االختراع  براءات االختراع
 –اتفاقية االعتراس الدولي  إيداع الكائنات الدقيقة في نظام  راءات االختراع 

 0911اتحاد  ودابست 
 (PCT)اتحاد  – 0911واشنةن  –اتفاقية التعاون الدولي بشأن ال راءات 

 –اتحاد مدريد  – 0919مدريد  –اتفاقية التسجيل الدولي للعومات التجارية 
 وبروتوكول مدريد الملح   ها

 0911اتحاد نيس  –اتفاقيات التصني  الدولي للبتائع والخدمات 
 0911اتحاد فيينا  –اتفاقية التصني  الدولي للعناصر المميزة للعومات 

الرسوم والنماذج 
 الصناعية

 – 0911اتحاد الهاي  –الهاي  –اتفاقية اإل داع الدولي للنماذج الصناعية 
 0911 روتوكول جني  

اتحاد لوكارنو  –لوكارنو  –اتفاقية إنشاء التصني  الدولي للنماذج الصناعية  
0911 

ني  باتفاقية صياغة ج –اتفاقية التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية  
 0999الهاي 

 –عالمات المنشأ 
 المؤشر الجغرافي

صيغت  – 0190مدريد  –اتفاقية تجريم ال يانات المتللة بشأن البتائع 
 0911استوكهولم 

 0911لش ونة  –اتفاقية حماية دالالت المصدر والتسجيل الدولي لها 
 0910جني  ( UPOV)صناس الجديدة األاالتفاقية الدولية لحماية  حماية النباتات

 0910نيروبي  –اتفاقية حماية الشعار األولم ي  لمبيو الشعار األ 
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 اتفاقيات الهيئات الدولية: ثالثا  

 (.WIPO) 0911اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية  (0

 .0/0/0991النافذة اعتباراف من  –( WTO) 0991اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية  (1

 

 اتفاقيات شمولية: رابعا  

 (TRIPS)الجوانب المتصلة بالتجارة من الملكية الفكرية اتفاقية 

 

 الملكية الفكرية في فلسطين واقع 1.9

لقرن الماتي شرعت باالهتمام بقوانين الملكية الفكرية التي كانت ا دايات فلسةين التاريخية ومنذ  إن

قانون، ) 0200لسنة  72كان قانون حقول الةبع والتألي   رقم  0200في ذل  الوقت  داية منذ العام 

الذي صدر عن المندوب السامي  0227لسنة  02وقانون حقول الةبع والتألي  رقم  (2102

عموم فلسةين، وهو تشريع  ريةاني قديم ال يراعي حقول الملكية ال ريةاني وصادقت عليه حكومة 

 وتع  الفلسةينية ونموها تماشياف مع التةور الدولي والعالمي وسلةة فلسةين الوةنية  الفكرية  تةورها

إال انه لم يقر ويصادل عليه ليكون نافذاف ليحق   الفلسةينية مساواه قانون حماية الملكية الفكرية 

في اتفاقية السوم  الفلسةينية السلةة الوةنية  إنعلماف  .022فكرية لقانون وذل  في العام الملكية ال

ة يموافقة السلةة علت ال نود المتعلقة بالحماية الملكعلت بأحد  نودها تنص  إسرائيلالمحررة مع 

 .(2101سمعان، ) الفكرية باتفاقية تربس
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إ راهيم، ) اتفاقيات دولية هي أربع إلتاالتفاقيات الجديدة للملكية الفكرية لم ت دأ من فراغ  ل استندت  إن

0227): 

من  أعتائها ستوكهولموالمعدلة في  1..0اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام  .0

 .عربيةدولة ( 00)دولة منها ( 021)0227

عدد  0222والمعدلة في باريس  2..0والفنية الم رمة عام األد يةاتفاقية  يرن لحماية المصنفات  .2

 . دول عربية 2دول منها ( .01) 0227في  األعتاءالدول 

 ل   0220الم رمة عام  اإلذاعةومنتجي الفوتوجرافات وهيئات  األداءاتفاقية روما لحماية منافي  .1

 .ال يوجد دول عربيه .7 0227فيها من عام  األعتاءعدد الدول 

 .وانتمت لها مصر كدولة عربيه 02.2الدوائر المتكاملة الم رمة  لحمايةاتفاقية واشنةن  .7

الملكية الفكرية في فلسةين تشمل علت  إنفوبحسب دراسة الكاتبان باسم مكحول ونصر غيظاني 

 : (2107فةافةة، ) الملكية الصناعية وحقول المسل  والحقول المجاورة والملكية الصناعية

 

 فلسطين والمؤسسات والمنظمات العالمية لحقوق الملكية الفكرية 91.0.

شرعت  ،عهد الحكم العثماني إّبان( فلسةين التاريخية)لقرن الماتي ا دايات ومنذ  ،دولة فلسةين إن

ن بحقول االخاصوهما القانونان  ،0227وبعد ذل  القانون ال ريةاني  ،0200تة ي  القانون العثماني  

وبعد ذل   راءة االتفاقيات الدولية حيث شرعت فلسةين التاريخية ودولة فلسةين  ،الملكية الفكرية

تة ي  والعمل علت ما ورد في االتفاقيات الدولية التي تنظم حقول الملكية الفكرية والتي كرست  دورها  

والفنية  واألد يةالعلمية  اإلنتاجاتمراعاه حماية المصالح المعنوية والمادية عن  نساناإلمنظمات حقول 

الهيئة العامة لإلذاعة ) لكل شخص واهم االتفاقيات الدولية التي شملت دوله فلسةين بعتويتها

 : (2102والتلفزيون، 
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  ..022ين فلسةين والنمسا عام  العومات التجارية  حماية إعون -0

وهي اتفاقية  جوانب متصلة بالتجارة وحقول الملكية الفكرية وصادره عن منظمة  ،اتفاقيه تربس -2

 .0227التجارة العالمية 

 

 القوانين والتشريعات الناجمة للملكية الفكرية في فلسطين  91.9.

دون أي  كاموف  اف وقوانين الملكية الفكرية الخاصة بحقول المسل  والحقول المجاورة مرتبةة ارتباة

الذهني المربوس بالتفكير وفي فلسةين بالرغم من  اإلنتاجواال تكار الذي يقوم علت  اإل داعانتقا  في 

مازالت  أنها إالقوانين خاصه بالملكية الفكرية المرتبةة بحقول المسل  والحقول المجاورة  إقرارعدم 

 الحقول المجاورة وهي كما يليتة   القوانين الخاصة بالملكية الفكرية بما يخص حقول المسل  و 

 : (وفا الفلسةينيةوكالة األنباء )

 .0227القانون ال ريةاني  -0

 أثناءالخاصة بحماية المصنفات األد ية والفنية والتي وقعت عليها فلسةين  0211اتفاقية  يرن  -2

 .االنتداب ال ريةاني

 .بغداد 02.0االتفاقية العربية لحماية حقول المسل  في  -1

 .الخاصة مع منظمة األليسكو المتعلقة بحقول المسل االتفاقية  -7

 . .022منذ  (WIPO)فلسةين عتو مراقب في المنظمة العالمية للملكية الفكرية الواي و إن -.

 

 72 قانون حقول الةبع والتألي  رقم إلتوفي حالة التقاتي النتها  حقول الملكية الفكرية يتم اللجوء 

وذل  لغياب قانون  الفلسةينيةمحاكم الصلح في القتاء وينظر  ها عدد من  0227ال ريةاني 

 . الحماية الفكرية



 

11 

مع قانون حماية الملكية  ةقانونية متجسد عوقةن ين القوانين التي لها  نأويجب من خول بحثنا 

 :القوانينهم هذه أ و  ،الفكرية للملكية الصناعية وقانون حماية المسل  والحقول المجاورة

 . أصوالع قانون لم يقر بالتشريع و الذي ما زال مشر  الفلسةينية اإلعومقانون  -0

 . أصواللم يقر بالتشريع  نون والمسموع والذي ما زال مشروع قامرئي القانون  -2

 .مشروع قانون  -قانون المة وعات والنشر -1

 .الفلسةينيةقانون الجمار   -7

 .ينالفلسةينيقانون نقابة الصحفيين  -.

لس الكتاب والشعراء والمنتجين والموسيقيين والممثلين اواآلليات الخاصة باتحادات ومج األنظمة -2

 . أنواعهموالفنانين بمختل  

 .أنواعهاالمحاكمات الخاص بانتهاكات حقول الملكية الفكرية بمختل   أصول إجراءاتدليل  -2

 .اإللكترونيةالترددات والمسموعة وقواعد ال يانات والمواقع بالخاص  الفلسةينيةقانون االتصاالت  -.

 

حقول الم دعين  حمايةيراعي  إنمشروع قانون الملكية الفكرية يجب  مسودة نأومن الموح  

وحمايتهم من القرصنة الفكرية واألد ية  األفتلاالختراعات وتحفيزهم نحو  وأصحابوالمفكرين 

المستهل   وحماية إ داعاتهقيام قوانين الملكية الفكرية منح الم دع القوة في نتائج  أصلن والتعليمية أل

التقاتي في القانون بالنسبة للملكية الصناعية وقانون  إجراءاتومراعاه   .من التتليل وعدم المعرفة

لجزائية كما القتائية لدى المحاكم المدنية وا اإلجراءاتحقول المسل  والحقول المجاورة وتعديل قانون 

االتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية  جميع  نود مراعاةالملكية الفكرية  حمايةويجب علت قانون 

 ة،وجود قانون حماية ملكيه فكريف ،وبأنواعها الملكية الةباعية وقانون حقول المسل  والحقول المجاورة
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لمتميزة وف  معايير قانونيه لها المخترع يتمن لها اإل داعات ا ،حسب االحتياجات والمصالح للدولة

 .التي تدخل في القانون  األعمالمن ذل  والمصمم والمسل  وغير 

 

 اإلعالمية بالهيئة اإلنتاجاتآليات تطبيق حقوق الملكية الفكرية في  91.3.

لعدم وجود قوانين خاصة بالملكية الفكرية تراعي التخصص بالعمل اإلعومي المختل  بأنواعه  

لعام ( ال ريةاني)وخدماته في فلسةين، ولعدم مراعاة القانون الخاص بحقول المسل  والحقول المجاورة 

المرتبةة  وال رامج والخدمات األخبارالمستمر في  اإلعوميخصوصية العمل بمراعاة التةور  0222

هي )علت تنفيذ معايير قوانين حقول الملكية الفكرية كون منتجها  ةمج ر  نفسها  ها وجدت الهيئة

قليميابحيث يعر  وي ث منتجها محلياف ( باالستخدام مما يجعلها محل التدقي  والمراجعة  ؛وعالمياف  وا 

المستمرة من الغير  تة يقها قواعد قوانين الملكية الفكرية لذي عملتا علت  ناء منظومة خاصه  ها 

لة ءها وحقول الغير وتبعدها عن المساالمختلفة بحيث تصل  ها حقوق إنتاجاتهاتراعي هذه القوانين في 

 :المنظومة شملت الخةوات التاليةتلفة و خوتجن ها الموحظات القانونية الم

 . الداخلية اإلعوميةوتع نظام تسجيل وتصني  لإلنتاجات  -0

 . ناء منظومة تعاقد بما يتمن حقول الهيئة وحقول الغير -2

 ناء منظومة مراجعه وتدقي  لوستخدامات اإلعومية المملوكة للهيئة والمملوكة للغير مثل  -1

 . المختلفة اإلنتاجاتاستخدامها في 

 تصمم شهادة منتج حقول خاصة بالهيئة تمانة لحقوقها وحقول الغير -7

العمل علت تسجيل إنتاجات الهيئة كحقول مملوكة لها في المسسسات اإلعومية ذات العوقة  -.

 والتي تشمل مواقع العر  وال ث

 لغير ل وأوتع الشروس الجزائية المخالفة أي الحقول سواء كانت للهيئة  -2
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 تعريف الحقوق المجاورة لحق المؤلف 91.1.

هي الحقول الخاصة باألشخاص الذين تدور أعمالهم في فل  استغول : الحقول المجاورة لح  المسل 

وقد كانت هذه األدوار في . المصن  األد ي أو الفني والمترتبة لهم  ناء علت الدور الذي نفذوه فيه

. الشخص، وتنتهي  تمام تنفيذ الدور المناس به تنفيذه الماتي ال تعدو كونها خدمة يسديها الفنان أو

ظهور التوابع سجيل ووسائل اإلذاعة الوسلكية و للتةور التقني الرهيب في إمكانيات التإال أنه بالنظر 

بمجرد إنتهائهم من أداء  عتبار دور هسالء األشخاص منتهياف ا فقد أصبح من المستحيل  ،الصناعية

 .(1111زايد، ) هذا األداء وبثه عدة آالس المراتأدوارهم حيث يمكن تسجيل 

 

وفي إةار ما تقدم فإنه قد أصبح من المنةقي أن يمتل  هسالء األشخاص ح  تقرير ال ث أو التسجيل 

بالفعل فقد قررت التشريعات و   .دون أن تصل حقوقهم إلت مثيلتها المقررة للمسل  ذاته، أو أي منهما

ا يلي نعرس بأصحاب هذه وفيم .األشخاص كل حسب الدور الذي قام بهالمختلفة حقوقا لهسالء 

 .نوتح حقول كل منهمالحقول و 

 

 :(1111زايد، ) الحقوق المجاورة أنواع

 .نيحقول المسد -0

 .التسجيوت الصوتية يحقول منتج -1

 .حقول هيئات اإلذاعة -3
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 األداء وفنان: المؤدون  91.8.

غيرهم و الراقصون ممثلون والمغنون والموسيقيون و داء هم الأن فناني األ( 1691)ورد في إتفاقية روما 

من األشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون مصنفات أد ية أو فنية أو 

ولقد أكدت اإلتفاقيات الدولية المتتالية في هذا الشأن شمول هسالء الفنانين   .يسدونها بصورة أو بأخرى 

التسجيل الصوتي متفقة بشأن األداء و  0991ا وردت به نصوص إتفاقية الواي و من ذل  م، و بالحماية

أتافت إلت  إتفاقية الواي و علت أن نصوص  .ه نصوص إتفاقية روما سالفة الذكرمع ما وردت ب

ون كل من يقوم ،السا   تعدادهم علت نحو ما وردت به نصوص إتفاقية روماالمشمولين بالحماية و 

 (1111زايد، ) .عت رتهم بالتالي من فناني األداءا الفلكلوري و  بأوجه من التع ير

 

 :(1111زايد، ) داءاأل يمحل الحماية لفنانالحقوق 

ولهذه الحقول . وهي الحقول اللصيقة بشخصية فناني األداء  :الحقوق المعنوية أو الشخصية .1

ليست فقط ما يعني به المشرع األولوية واألسبقية عن الحقول المالية المقررة لفناني األداء؛ ألنها 

في المقام األول، ولكن ألنها تتمتع بمدى أوسع عن الحقول المالية من حيث تمتع فناني األداء 

فهي حقول دائمة، وغير قا لة للتنازل عنها، وغير قا لة . تتص  به من خصائص بما ها، و 

 .للسقوس بالتقادم

 نت والعكس غير صحيح، بحيث قد يكون لفنافهي ال تترتب علت الحقول األول :الحقوق المالية .2

وتتمثل . ها وانتقلت إلت الغير األداء حقوقه المعنوية دون الحقول المالية متت كان قد تصرس 

ح  فنان األداء في استغول مصنفاته علت أية صورة من صور : تل  الحقول فيما يلي

مهور بةري  مباشر أو غير االستغول، ويتم هذا االستغول عن ةري  نقل المصن  إلت الج

فالنقل المباشر للمصن ، يكون بعرته علت الجمهور عرتاف مباشراف من ق ل المسل  أو . مباشر
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أما النقل غير . ويسمت ذل  بح  األداء العلني ،الغير ممن يكون قد تلقت هذا الح  من المسل 

من وسائل التقديم  اةة وسيلةسالمباشر، فيكون عن ةري  نسس المصن  وتقديمه للجمهور  و 

أو االتصال السلكي أو  ،والنشر علت الجمهور بةريقة غير مباشرة كاألسةوانات وال ث التلفزيوني

فاستغول المصن  مالياف من ح  المسل  وحده، وال يجوز  ،ال ث عن ةري  األقمار الصناعية

قل إلت الغير ين وللمسل  وحده أن. و ممن يخلفهلغيره مباشرة هذا الح  دون إذن سا   منه أ

له كلها أو بعتها، وأن يحدد في هذه الحالة مدة  المقررةالح  في مباشرة حقول االستغول 

 .استغول الغير لما تلقاه من هذه الحقول 

 

 االتفاقيات الدولية للحقوق المجاورة لحق المؤلف 91.0.

 (:1111زايد، )هي  وهذه االتفاقيات

. 0111تم اعتمادها من ق ل الدول المتعاقدة عام : الفنية واألدبيةاتفاقية بيرن لحماية المصنفات  .1

حقول مسل  المصنفات المحمية وقد تجمعت الدول المتعاقدة علت شكل اتحاد من أجل حماية 

نها األب أعلت ( اتفاقية  يرن )لت إوينظر   .(اتحاد  يرن )بموجب االتفال وسمي هذا االتحاد 

فناني األداء، ومنتجي التسجيوت الصوتية ) والحقول المجاورةالشرعي لتنظيم حقول المسل  

خصوصاف وأنها من أوائل االتفاقيات التي تم  ،علت المستوى الدولي (وهيئات اإلذاعة والتلفزيون 

مرات  ةوقد تمت مراجعة نصوص االتفاقية عد  .التوصل لها لمعالجة مسائل حقول المسل 

التةورات السريعة في مجال التكنولوجيا المتصلة  وتعرتت للتعديل أكثر من مرة في توء

وقد كانت آخر ثوث مراجعات ختعت لها االتفاقية في  روكسل عام  ،بالمصنفات األد ية والفنية

وألهمية هذه االتفاقية ودورها في توفير   .1611وفي باريس  1691واستوكهولم عام  1691
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التوء علت أهم ما ورد في أحكامها من نصوص  فإننا نود ان نسلط ،الحماية للمسلفين وأعمالهم

  .ومبادئ

علت : لتسجيالت الصوتية وهيئات اإلذاعةلحماية فناني األداء ومنتجي ا 1691اتفاقية روما  .2

ففنان األداء أو  ،الحقول المشار إليها أعوه تتصل بالحقول األصلية وتستند إليها جميع اعتبار أن

المسدي يستند عادةف الت نص مكتوب أو مسرحية أو قصيدة شعرية لصاح ها األصلي حقول تألي  

عليها إال أن أدائها من ق ل المسدي أو فنان األداء بةريقة معينة أعةاه الح  في أن يةلب حماية 

ت اإلذاعة والتلفزيون نة   علت هيئايوالحال نفسه   ،هذا األداء مستنداف الت التألي  األصلي

وخصوصاف بعد انتشار  ،والذين كانوا س باف في إيجاد هذه االتفاقية ،ومنتجي التسجيوت الصوتية

في عام   .وانتشار االعتداء عليها ،في مةلع الستينات وما ق ل ذل  ،صناعة الفونوغرامات

لعالمية لحقول الملكية وعلت أثر الجهود التي قامت  ها مجموعة خ راء من المنظمة ا ،1691

تشرين  69فقد تم توقيع اتفاقية روما  تاريس  ،ومنظمة العمل الدولية ،واليونسكو ،(الواي و)الفكرية 

االتفاقية علت الفصل  ين حقول التألي  المحمية هذه وقد شددت احكام ، 1691األول لعام 

إال أن اتفاقية روما  ،قول المجاورةوبين حماية الح ،بموجب أحكام االتفاقيات األخرى كاتفاقية  يرن 

أن يكون عتواف منتماف لوتفاقيات األخرى في  ،من يرغب االنتمام إليهافوبنفس الوقت قد ةل ت 

 ل وشرةاف لإلستمرار في  ،مجال حقول التألي  كاتفاقية  يرن واالتفاقية العالمية لحقول المسل 

  .عتوية اتفاقية روما

 الدولية بشأن حماية منتجي الفونوغرامات من استنساخ فوتوغراماتهم اتفاقية جنيف أو االتفاقية .3

إن الهدس من هذه االتفاقية هو حماية التسجيوت الصوتية من التعر  : 1791دون تصريح لعام 

وذل  بأن تتعدى تل  األعمال حدود الدولة الواحدة وتنتقل ع ر الحدود  ،لوعتداء بالقرصنة عليها

وتحمي هذه االتفاقية منتجي التسجيوت الصوتية من استنساخ . التي أصبحت تتزايد بشكل ملحوظ
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 ،من استنساخ تل  التسجيوت ألغرا  توزيعها علت الجمهور تحميهموكذل   ،تسجيوتهم الصوتية

 . سنة 61ت مدة أدنت للحماية هي وقد نصت االتفاقية عل

تهدس هذه االتفاقية لحماية التوابع الصناعية أو بشكل محدود أكثر : 1791اتفاقية بروكسل لعام  .4

وتلزم  .حماية توزيع االشارات الحاملة لل رامج المرسلة ع ر التوابع الصناعيةكما تهدس ل اف تنظيم

االتفاقية الدول المتعاقدة باتخاذ التدا ير المناسبة لمنع أي موزع من توزيع االشارات من االنةول 

 ،وذل  عن ةري  فر  بع  االجراءات اإلدارية ؛راتيها الت غير االشخاص المقصودينأمن 

أو االعتراس ألصحاب الحقول بحقول مشا هة لحقول  ،أو من خول بع  النصوص الجزائية

 .المسلفين المنصوص عليها في اتفاقية  يرن 

إن الدول العربية، إذ : 1691االتفاقية العربية لتسير انتقال اإلنتاج الثقافي العربي ديسمبر  .5

تحدوها الرغبة علت حد سواء في حماية حقول المسلفين علت المصنفات األد ية والفنية والعلمية 

لحادية والعشرين من ميثال الوحدة الثقافية العربية بةريقة فعالة وموحدة، وتجاوباف مع المادة ا

بالدول العربية وجوب وتع تشريعات لحماية الملكية األد ية التي أها ت  0911الصادرة في سنة 

منها بالمصلحة العربية في وتع نظام عربي  واقتناعاف   .تمن سيادة كل منها والفنية والعملية

العربية ويتاس إلت االتفاقيات الدولية النافذة كاتفاقية  رن  موحد لحماية حقول المسل  يوئم الدول

( تموز)يوليو  11المعدلتين في  لحماية المصنفات األد ية واالتفاقية العالمية لحقول المسل 

واعتقاداف منها بأن هذا النظام العربي الموحد لحماية حقول المسل  سوس يشجع المسل    .0910

 . كار، ويشجع علت تنمية اآلداب والفنون والعلومالعربي علت اإل داع واال ت

ان الكساد االقتصادي : (التربس)ن حقوق الملكية الفكرية اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة م .9

نشاء نظام جديد إلالحلفاء آنذا   دفعالعالمي الذي أصاب العالم بعد الحرب العالمية الثانية قد 

تشرين األول لعام  31علت ذل  تم في  وبناءف  ،تواجه التجارةلعوائ  التي للتجارة يهدس إزالة ا
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( الجات)ما عرفت لفترة ةويلة باتفاقية  اقرار االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة أو 1691

وبعد ادرا  الحاجة اليت ايجاد اتفاقية أخرى أكثر شموالف  ،عاماف  91إال أنه وبعد مرور ، (GATT)أو 

 ةالتوقيع عليت الوثيقة الختامية لنتائيج جول 1669نيسان  11تم في  ،لتحيل محل االتفاقية األولت

 .(WTO)والتي انتهت  إنشاء منظمة التجيارة العالمية  ،األورغيواي للمفاوتات متعددة األةراس

هي ( TRIPS)رغم أن اتفاقية : لإلنترنت( WIPO)مية ومعاهدتا الويبو تحديات التكنولوجيا الرق .9

استعمال  يالمتمثل ف ،الجديداتفاقية واسعة النةال، إذ تشمل عديداف من القتايا التي يثيرها التةور 

التكنولوجيا الرقمية وال سيما عن ةري  شبكة اإلنترنت، إال أن هذه االتفاقية ال تتصدى لبع  تل  

إلت  (WIPO)المسائل علت نحو مفصل، األمر الذى حدا بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية 

معاهدة ) هما 1669العشرين من ديسم ر سنة ي وذل   إ رام معاهدتين ف ي،مواجهة هذا التحد

أةلقت الصحافة  قدو (.  معاهدة الواي و بشأن األداء والتسجيل الصوتت، بشأن ح  المسل  الواي و

 يبالنظر ألهميتهما الت( معاهدتا اإلنترنت) االتفاقيتين عليهما اسم تابعت عملية إ رام يالدولية الت

 .تةرحها التكنولوجيا الرقمية يتتمثل فيما حملته أحكامهما من حلول للتحديات الت

 

 اإلبداع 8.9

إن كلمة اإل داع تجلت لدى اإلنسان منذ القدم، حيث ع ر فيه اإلنسان عن ذاته وتواصل به مع 

الذاتي لإلنسان  باالتصالاآلخرين حين عرس اللغة والرسم الذي حق  به وجوده مع اآلخرين، الذي  دأ 

نجازنفسه، وانتهت باالتصال الجماهيري الذي حق  ذاته الم دعة  التل، ) ةموحاته في التنمية والتقدم وا 

فالمجتمعات جميعها متقدمة ونامية وقديمة وحديثه اهتمت  أحدليس حكراف علت  اإل داع إن  .(2101

 .باإل داع  درجات متفاوتة
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 اإلبداعنظريات  98.0.

 :وهي اإل داعيةلقد تعددت النظريات التي فسرت العمليات 

التي يكتس ها الفرد عن ةري  الخ رة ويقوم بصياغتها من جديد  األفكاروهي : المنهج السلوكي -0

 .(2112أ و جادو، نوفل، )  داعيإووتعها  تراتيب جديده وهذا تنميه سلو  

جميعهم، ويمكن تةويرها  األفرادولقد تحدثت أن القدرات اإل داعية موجودة لدى : اإلنسانيالمنهج  -2

 .(02.2، وروشكا) تهديدات أوها أي تغوةات فيتوافرت ال يئة المناسبة لها التي ال يوجد  إذا

من أ رز النظريات العاملية نظرية و النفسية،  االختباراتوتستند علت تة ي  : المنهج العاملي -1

لعقلي لجيلفورد حيث توصل عن ةري  توظي  التحليل العاملي إلت وجود مجموعة من التكوين ا

درا   المرونة، الةوقة،)القدرات اإل داعية وهي المكونات اإل داعية  الحساسية تجاه المشكوت وا 

 .(2112أ و جادو، نوفل، ) (التفاصيل

أ و جادو، نوفل، ) غير قا له للفهم والتفسير عن ةري  المنهج العلمي وهي: الباةنيالمنهج  -7

2112). 

علت المتغيرات ال يئية التي  االجتماعيةتركز االتجاهات النفسية  :االجتماعيةالمناهج النفسية  -.

 .(.022جروان، ) تسدي إلت توليد الدافعية الداخلية للفرد وتحفزه علت االستجابة اإل داعية لديه

ويتم قياس ( تورنس)ومثل العديم  اإل داعيةوهو يعمل علت قياس القدرات  :السيكومتري المنهج  -2

 .(.022جروان، ) القدرات باتجاه معين بالذكاء وال يئة والتعلم وأصالة الفكرة

 

 مستويات اإلبداع 98.9.

 (:2117الهويدي، ) هيخمس مستويات  إلت اإل داعلقد صن  تايلور 

 .العفوية األةفالرسومات  أوةفل لقصة  ةمثل كتاب موجودة ةهي تةوير فكر : التعبيري  اإلبداعي .0
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موجود ويتم التةيوير علييه مثيل  إنتاجنواتج  إلتوهو ال راعة في التوصل  :التقني أوالمنتج  اإلبداع .2

 .التةوير علت آلة موسيقية

 .دون تقديم ما هو جديد ةوهو استعمال مواد لتةوير استعماالت جديد :االبتكاري  اإلبداع .1

مثييل النظريييات الثا تيية  موجييودةوهييو القييدرة علييت اختييرال وتةييوير مييدارس فكرييية : التجديــدي اإلبــداع .7

 .(بةليموس في علم الفل  ةر ظن)

 ةافتراتيية جدييد أونظرية  أوم دأ  إلتيتحق  فيه الوصول  اإل داععلت مستويات أ  :التخيلي اإلبداع ..

 .وبيكاسو أينشتاين أعمالمثل 

 

 للتفكير اإلبداعي ةمكونات عام 98.3.

  :اإلبداعيةالعملية  .0

 :(2117الهويدي، )مراحل وهي  ةيمر بأربع اإل داعيالتفكير  إن

  .وهي مرحله جمع المعلومات المرتبةة بالمشكلة وتحديدها وفهم عناصرها :األعداد ةمرحل - أ

 .بالمشكلة  عوقةوهي استيعاب العقل لكل المعلومات التي لها  :االحتتان ةمرحل - ب

  .حل المشكلة إلتتولد األفكار الجديدة التي تقود  ةمرحل :واإلشراس اإللهام ةمرحل - ت

 تجريب واختبار الفكرة الجديدة ويتم: التحقي  ةمرحل - ث

  

 :(0225جروان، )اإلنتاج اإلبداعي  .9

 . اكتشاس نظرية أوقصيدة  أونتائج حية وملموسة سواء كان لوحة  إلتتسدي  اإل داعيةإن العملية 
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 :المبدعين الشخصية لألفرادالسمات  .3

  : جان ينوتتلخص  

وهي الذكاء والخيال والةوقة اللفظية والخيال الواسع والمرونة والمهارة  :المعرفيةالخصائص  - أ

، والقدرة علت التواصل األوتاعالتفكير المنةقي والتكيي  مع  والقدرة علتفي اتخاذ القرار، 

وتجديد مشكوت للبحث  ةجديد أفكارواستيعاب المواق  واستعمال المعرفة الموجودة لتوليد 

 . والمتابعة

وهي تتوفر في األشخاص أو ال تتوفر وهي الرغبة في  :الخصائص الشخصية والدافعية  - ب

 .(.022جروان، ) مجا هة المواق  الصعبة والمثا رة والبحث وحب المعرفة
 

 اإلبداعمعايير  98.1.

 (2101التل، ) :معايير وهي إ داعهلقد كان لتحديد الشخص الم دع والحكم علت 

، إ داعاتهمعن  ةعالمي ةألشخاص اكتس وا شهر  ةوهي اإل داعات العائد :محك الشهرة التاريخية .0

الخيوارزمي وا ين الهييثم  إ يداعاتاسيتمرت وصيمدت ع ير السينين مثيل  إ يداعاتهمتكيون  نأعليت 

 .ونيوتنوشعراء المعلقات ودافنشي 

الخ راء في اختيار تحديد الم دعين وذل   ةوهذا المح  يعتمد علت خ ر :الخبراء أحكاممحك  .2

  :خولمن 

في مجالهم  إ داعا األكثر األشخاصيعتمد علت ترشح عدد من   :الترشيح - أ

 التخصصي 

تناول األصالة والمرونة تيتم من خول اعتماد مقاييس للتقدير  :التقدير - ب

 والتخةيط وغيرها من المهارات العقلية ذات العوقة باإل داع 
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ترتيب الم دعين تنازليا من األعلت لألدنت علت مدى مشاركه كل : الترتيب - ت

 منهم  إ داعه في مجال تخصصه 

للم دع ويعتمد علت عدد  راءات  واألعمال اإلنجازاتيركز علت كم  :اإلنتاج ةمحك غزار  .1

 .أخرى  لدان  أووروايات في  لده  أعمالعدد ما نشر للم دع من  أواالختراع 

وهذا يوفر معلومات عن الم دعين عن ةري  الموسوعات والمعاجم  :الثانوية محك المصادر .7

  .التي تناولت حياتهم

الذي يحققون درجات عالية ومرتفعة  األفرادوهذا اختيار  :اإلبداععلى اختيارات  األداءمحك  ..

، وهذا المح  يعتمد علت الخصائص الشخصية اإل داعيةوالعمليات  اإل داعفي اختبارات 

  .كالذكاءللم دع 

وهو المح  الوحيد الذي يعتمد دراسة العملية اإل داعية من خول : المالحظة المباشرة محك .2

 .اإل داعيعمله  أثناءالدقيقة للم دع  العلمية والممنهجةالموحظة 

 

  اإلبداعأنواع  98.8.

 : اإلبداع التعبيري . 0

: م دعو هذا المجال بالقدرة علت اإللقاء  ين الناس، كما يتمّيزون في المجاالت المتنوعة مثليتميز 

 . (2102، قمصية) الفن، واألدب، والثقافة

 

 : اإلبداع الفني. 9

 . (2102، قمصية) يتمّيز م دعو هذا المجال بالقدرة علت العزس علت اآلالت الموسيقية، أو الغناء
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 : اإلبداع اإلنتاجي. 3

يتميز م دعو هذا المجال با تكار الحلول اإلدارية غير التقليدية، ويستخدم عادةف في المجاالت اإلدارية 

 . (2102، قمصية) المتنوعة

 

 : اإلبداع الخالق. 1

 . (2102، قمصية) يمتيز م دعو هذا المجال  إيجاد حلول للمشاكل أو المواد بكٍل فّعال

 

 : اإلبداع المتجدد. 8

 .(2102، قمصية) يتميز م دعو هذا المجال باختول الحلول المثالية والجذرية للمشاكل المختلفة

 

 : اإلبداع المفاجئ. 0

 .(2102، قمصية) يتميز م دعو هذا المجال  إيجاد حلول للمشاكل الةارئة أو المفاجئة

 

  اإلبداعناصر ع 98.0.

جل أمن ( الهيئة)غيرها  أوة في المسسسات يالخةط المستق لالتفكير االستراتيجي عند وتع  .0

  .اإلنتاجفي  واإل داع األداءوتةوير  األهداستحقي   إلتالتةور ويسدي 

وتأتي من  ناء وخل  القيم المشتركة  ين  (الهيئة)غيرها  أو ناء الثقافة داخل المسسسة  .2

جل أالعاملين، من خول النظر في احتياجاتهم وتدري هم من  وبين( الهيئة)غيرها  أوالمسسسة 

 .(2112األمي،   وبكر،) رفع مستوى الكفاءة لترسيس معايير األداء المتميز
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 (المبدعة) اإلبداعيةمكونات الشخصية  98.7.

 (.األصالةالةوقة، ، الذكاء، المرونة)عوامل عقلية  .0

االسيييييتعداد  ،االسيييييتعداد للرسيييييم ،االسيييييتعداد الفنيييييي ،العلميييييي االسيييييتعداد: الخاصيييييةاالسييييتعدادات  .2

 . االستعداد األد ي ،للموسيقت

ن  دافعيية عليت المثيا رة فيي العميل والمعرفية يالم يدع األفيرادوهي تمييز  :الدافعية والمزاج والةبع .1

 اإل ييداعجييل أالشييهرة واللقييب ميين  مخارجييية تميينحه ةلوةييوع والةمييوح للمعرفيية، وهييذا يييتم  دافعييي

والشييعور بالسييعادة الكتشيياس  ،والمعرفيية ،ييية الداخلييية وهييي داخييل الفييرد الغربيية فييي البحييثوالدافع

 .(2101التل، ) الجديدة األفكار

 

 الفلسطينية في الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون  اإلبداعيةالمهن  98.5.

الفني المرتبط في العوامل العقلية واالنفعالية والتي  اإل داعيتحمل نوع   في الهيئة اإل داعيةالمهن  إن

 توصيل تل  اإل داعات  ةصليأ إنتاجات إلتتشمل الوظائ  التي ترتقي بالعمليات العقلية وصوالف 

  :وهيوالتلفزيونية  اإلذاعية( اإل داعية)بةري  تل  الوظائ   واألفكار

 .المذيع والمقدم .0

 .والنشراتالمعد لل رامج  .2

 .وال رامجالمحرر لألخبار  .1

 .والجرافي المونتير  .7

 .الديكورمصمم  ..

 .الفنانين والممثلين .2

 .والمخرجالمصور  .2
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 .والمنشدالمقرئ  ..

 . الكاتب للتحليوت والسيناريست .2

 

الجديد الذي  اإل داعهذه الوظائ   إ داعاتها تحمل صفات الجدية والقيمة في التفكير في خل   نأعلماف 

التكوين لجميع المواتيع  ا عادةو يس   اإل داعات التي سبقتها بما يتمن المثا رة واالستمرارية باإل داع 

تلفزيونية  أو إذاعيةلل ث في الهيئة سواء كانت  اإلعوميةمن خول الوسائل  لمعالجة والعر امحل 

 .اإللكترونيباإلعوم  أو

 

 الجودة واإلنتاج اإلعالمي 0.9

عةاء المسسسة أو غيرها، حيث أن الجودة تحمي تل   باستمرار النجاح والتقدمن الجودة هي أساس إ

التخةيط  اأساسهوالجودة للمنتج اإلعومي  .المسسسة أو غيرها، من مخاةر الفشل والخسارة

 . لتل  المسسسة وأدوات عمليات اإلنتاج اإلعومية االستراتيجي

 

 الجودة الشاملة  90.0.

 :على ثالثة أسسالجودة الشاملة تعتمد 

 . وتع مواصفات .0

 .إرتاء العاملين .2

 . إرتاء المستهل  .1
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 :  ولقيام األسس السابقة البد من عمل ما يلي

 .المتميزةالتمييز لتقديم الخدمات والمنتجات  .0

 .فيهاوما يستخدم  امعرفه خصائص السلع ومواصفاته ،التركيز علت الجودة .2

قناعهمالتعاون  ين العاملين والمسسسة  .1  .الجودة في العمل أساسنهم أ وا 

 . التدريب المتواصل للعاملين .7

 .  التوازن  ين اإلدارة والعاملينالتفاعلية المنظمة لتحقي ..

 .العمل  روح الفري  الواحد .2

  .والمكافأةالمراقبة والتحفيز  أساسهاالعليا التي يكون  اإلداريةالمتابعة  .2

 

 أهمية الجودة 90.9.

الجودة الشاملة تعمل علت  إنحيث  اإلدارةقوم علت االهتمام  جودة تالخدمة  أوإن الجودة للمنتج 

ألهمية  إن .(2112، ميشيل) الخدمة أوالمستهل  والمستفيد والمتلقي والمستمع والشاهد للمنتج  إرتاء

التي تعتر  العمل  األزماتالجودة في المنافسة والتنظيم والتراتيب في العمل والوقوس علت حل 

 أوالمنتج  إنتاجالعمل في  أساسهاالتي قام علت  واألهداس تحقي  الرسيا  ةجديد ةتنافسي إلتوصوالف 

 . الخدمة

 

تةلب الحماية الوزمة في عدم تجاوز المنظومة التي منحته الح  ت اإل داعيالعمل  ةجود نأونوح  

تحقي  الجودة الشاملة التي تقوم علت جودة األداة  إلتويرتقي به  إ داعهحتت يةور  اإل داعلصاحب 

ذل  ال د بو  ؛الم دع إ داعالخدمة التي قامت علت  أوالمستهلكين للمنتج  ةالمشغلة للم دع وتحقيقا لرغب

رب العمل الذي يتبع له فهذا يغل   أوالمسسسة  أولحماية للحقول العائدة للم دع من توابط ا
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بالمجتمع  ةللم دع ذا قيم اإل داعيبالحماية قانون حماية الملكية الفكرية وذل  حتت تميز المنتج 

 .(2102إسماعيل، )

 

 معايير الجودة 90.3.

 :(2101إلدارة الموارد البشرية، المنتدى العربي ) تتمثل في ةمعايير الجودة الشامل إن

فإن لم يكن  ؛األخرى ي ت ني عليه جودة ونوعية مراحل العمل ذشكل األساس ال: جودة التصميم .0

النظر عن جودة أداء  صرستصميم الخدمة جيداف أو مل ياف لوحتياجات فإن الجودة ال تتحق  ب

لذا فإن جودة التصميم تشكل قاعدة لتكامل نوعية جميع مراحل الخدمة  ؛الخدمةالعمل أو تقديم 

 .المناسبة درجة عالية من المعايير والشروس 

فالمنتج يمر  ،المراحلتعتمد علت مستوى جودة التصميم من حيث استمرار نوعية : جودة التنفيذ .2

العمليات يسدي إلت وبالتالي فإن أي عيب في هذه  ،للعميلبعدة عمليات تنفيذية ق ل وصوله 

  .اإلنتاجمما يترتب علت ذل  تكلفة عالية في  المقدمة،إحداث خلل في نوعية الخدمة أو السلعة 

ذا علمنا أن اإلدارة العليا في  ،الوظيفيتعل  هذا الجانب من الجودة باألداء ي: العمل أداءجودة  .1 وا 

لبات إحداث الجودة يستلزم العمل فإن متة فيها،المنظمة تتعامل مع نوعين من الزبائن العاملين 

 .علت رفع مستوى كفاءة أداء العاملين في المنظمة

 

 اإلنتاج اإلعالمي 7.9

سلعة  أووتشمل شكل خدمة  ،التي تنفذها فرل العمل األنشةةالمنفعة الناتجة عن مجمل  أوهو القيمة 

هو  اإلعوميةوفي المسسسات  .والمجتمع عامة ةللقائمين عليها خاص معنوي  أو ائد ماليوتحقي  ع

 إلت ،اإلعوميوبما تحتويه من متامين المحتوى  ،اإلعوميةالعملية  أهداسعملية تنفيذ وترجمة 



 

11 

 رامج ونشرات وتقارير مختلفة لمقاييس الجودة المهنية والفنية التي تنسجم وةبقة عمل واحتراس وسيله 

 .(2117حجاب، ) وتشكل محتوى الدورة ال رامجية اإلعوم

 

 اإلنتاجعناصر  97.0.

تكاث  تمن مرحلة التحتير ومرحلة وتع اآلليات ومرحلة التنفيذ والعمل حتت  اإلنتاجعناصر  إن

يحمل محتوى  إعوميمنتج  ةمرحلة خروج المنتج المميز حسب الةلب والرسيا والرسالة وذل  لجود

 .النشر أوالخةط في ال ث  أومخةط له وفقاف للدورة  إعومي

 

  :نوعين من العناصر اإلنتاجوتشمل عناصر 

وسنتحدث  اإلعوميللمنتج  اإلنتاجوالمعدات المستخدمة في  األجهزةوهي  :والمعدات األجهزة .0

 ،وهي الكاميرات ،الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون  والمسموع في اإلعوميخصوصاف عن المنتج 

 .االستوديوهات وكافة ملحقاتها ،اإلتاءةكاميرات و  ،غرفة ال ث ،ميكروفونات الصوتو 

ن وهم المعد والمذيع وصاحب الفكرة والمصور والمونتير و ن والتقنييو العاملون والمستخدمون الفن .2

 .وموظ  ال ث والمنتج المنفذ األستوديووالجرافي  ومهندس  واإلتاءةوالمخرج 

 

والتلفزيونية حيث يتم من خول تحويل  اإلذاعيةهو كل ما يتعل   إنتاج ال رامج  اإلعومي واإلنتاج

وتلفزيونيه  هدس  إذاعيةصور وفيديوهات وصوت علت شكل  رامج  إلتاألفكار  ةمجموع أوالفكرة 

 ةإ داعي ةهي عملي اإلعومي اإلنتاجن عمليه ا  و  فيهم،المستمعين والمشاهدين والتأثير  إلتتوصيل فكره 

 .(2102المراسل، ) تم ذكرهامجموعه العناصر اإلنتاجية التي  إلتتحتاج 
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  اإلعالميالمراحل الخاصة باإلنتاج  97.9.

تل  المخرجات وهي المواد  إلتمدخوت وهي مراحل من اجل الوصول  ةيمر بعد اإلعومي اإلنتاج إن

 :(2102المراسل، )وهذه المراحل هي  إنتاجهاالتي يتم  اإلعومية

 

  واإلنتاجعداد التحضير واإل ةمرحل :أوال  

وهييي المرحليية الم دئييية التييي تشييمل تحديييد الفكييرة الجديييدة والمميييزة التييي تعمييل علييت دفييع النيياس للتأمييل 

 .والتفكير ومعها النص وكيفية التنفيذ والعنوان وتحديد الجمهور المستهدس

 

 والتصوير اإلنتاجمرحلة ما قبل : ثانيا  

ميييدانياف والبحييث فييي  أوأرشيييفياف  وأالبحييث فييي الموتييوع وتصيينيفه ميين حيييث النييوع عملييياف  ةوهييي مرحليي

فيي )خيارجي  أووالتي تشمل المقيابوت ومحاورهيا سيواء كيان داخليي  اإلنتاجع محل و شخصيات الموت

محييل  واألميياكنير و التصييوير والزوايييا الخاصيية بالتصيي أميياكن واختيييار (األسييتوديوخييارج  أواألسييتوديو 

 . التصوير وال داية والنهاية

 

 والتصوير اإلنتاجمرحلة : ثالثا  

ال رنيييامج وعنوانيييه وموتيييوعه وتييياريس وزمييين  أوي ييييتم بيييه تحدييييد االسيييم للعميييل ذالعميييل الييي أسييياسوهيييي 

جييراءالعيير  ومعالجيية السيييناريوهات وتجهيييز الفرييي  الخيياص بالعمييل  المقييابوت والتيييوس وتجهيييز  وا 

 . الوزمة لإلنتاج واألدواتوالمعدات  األجهزةجميع 
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 اإلنتاج ةمرحل :رابعا  

ع في تنفيذ قائمة تحتيره و وهي المرحلة التي تتم بعد التحتير واألعداد واالختيار الوزم والشر 

 .ال رنامج أوالعمل  إنتاج أثناءتتم و  ،وهي مرحله المونتاج الفوري  ، واختياره

 .ال رنامج أوالعمل  إنتاج أثناءتتم  :المونتاج الفوري  :األولتالمرحلة  .0

ح للعمل واستبعاد لما يص إنتاجهيتم اختيار ما تم  و ،اإلنتاجتتم بعد االنتهاء من  :المرحلة الثانية .2

 . تلفزيونياف  أو إذاعياال رنامج سواء كان  أو ،ما ال يصلح

 

  اإلنتاجمرحلة ما بعد : خامسا  

 . تلفزيونياف  أو إذاعياون  ها العمل جاهزاف لل ث سواء كان كوهي المرحلة التي ي

 

 أنواعها وأهميتها التنافسية 5.9

 أنواع التنافسية 95.0.

 :(1111بوشنينف،) التنافسية بحسب الموتوع وتنقسم إلت قسمين - أ

تعت ر تنافسية المنتج شرةاف الزمياف لتنافسيية المسسسية، لكنيه لييس كياس وكثييراف : تنافسية المنتج .0

ويعييد ذليي  أمييراف غييير  ار وحيييد لتقييويم تنافسييية منييتج معييينمييا يعتمييد علييت سييعر التكلفيية كمعييي

 .صحيح باعتبار أن هنا  معايير أخرى قد تكون أكثر داللة كالجودة وخدمات ما بعد ال يع

يييتم تقويمهييا علييت أسيياس أشييمل ميين تليي  المتعلقيية بييالمنتج، حيييث ال ييييتم : تنافسييية المسسسيية .2

ي للمنيتج فيي حيين ييتم التقيويم الميال النياتج،حسا ها من الناحية المالية في نفيس المسيتوى مين 

يييتم تقويمهييا آخييذين فباالسييتناد إلييت الهييامش الييذي ينتجييه هييذا األخييير، أمييا تنافسييية المسسسيية 

 .من جهة ثانية األعباء اإلجماليةو بعين االعتبار هوامش كل المنتجات من جهة، 
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 :(1111بوشنينف،) التنافسية وتغير الزمن وتنقسم إلت قسمين - ب

غييير أنيييه  محاسيي ية،تعتمييد علييت النتييائج اإليجا يييية المحققيية خييول دورة : التنافسييية اللحظييية .0

يجب االنتقال بأن هذه النتائج لكونها قد تنجم عين فرصية عيا رة فيي السيول أو عين ظيروس 

جعلييت المسسسيية فييي وتييعية احتكارييية فالنتييائج اإليجا ييية فييي المييدى القصييير قييد ال تكييون 

 .لالةويكذل  في المدى 

ي ين استةوع الرأي أن القدرة التنافسية تستند عليت مجموعية معيايير حييث  :التنافسيةالقدرة  .2

أن هذه األخيرة تربةها عوقات متداخلة فيما  ينها، فكل معييار بغيير تيروري ألنيه يوتيح 

جانبييياف مييين القيييدرة التنافسيييية، ويبقيييت المسسسييية صيييامدة فيييي  يئييية متيييةربة، ولكنيييه ال يكفيييي 

ت خييوس التنافسييية اللحظييية، فييإن القييدرة التنافسييية تخييتص بييالفرص المسييتق لية بمفييرده وعليي

 .وبنظرة ةويلة المدى من خول دورات استغول

 

 :تشمل عدة مفاهيم أخرى مثل إنالتنافسية يمكن  أنواعن فإوعليه 

فال لييييد ذو التكييييالي  األرخييييص يييييتمكن ميييين تصييييدير السييييلع إلييييت األسييييوال : تنافسييييية التكلفيييية والسييييعر .0

 .الخارجية بصورة أفتل وبدخل هنا أثر سعر الصرس

باعتبييار أن حييدود التنافسييية معرفيية بالعديييد ميين العوامييل غييير التقنييية وغييير : التنافسييية غييير السييعرية .2

 .السعرية فإن بع  الكتاب يتكلمون عن المكونات غير السعرية في التنافسية

د ذو لييعنصيير اإل ييداع التكنولييوجي فال  ،مييةءوتشييمل باإلتييافة إلييت النوعييية والمو: التنافسييية النوعييية .1

المنتجات الم تكرة وذات النوعيية الجييدة واألكثير موئمية للمسيتهل  وحييث المسسسيات المصيدرة ذات 

 .يتمكن من تصدير سلعة حتت ولو كانت أعلت سعر من سلع منافسة ،السمعة الحسنة في السول 

 .صناعات عالية التقنية معالنوعية  حيث تتنافس المشروعات من خول: التنافسية التقنية .7
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وهنييا وق ييل أن نخييتم حييديثنا عيين أنييواع التنافسييية، ال  ييد ميين توتيييح نظييرة المنتييدى االقتصييادي العييالمي 

WEF 2000 حيث أن تقرير التنافسيية الكونيية للمنتيدى االقتصيادي العيالمي  ،حول الموتوعWEF 

األعميال وعملييات المسسسيات  يوتركز عليت منياح( CCI)التنافسية الظرفية أو الجارية ودليلها  2000

مسسسييات البحييث و  ،واإلنتاجييية ،س المييال البشييري أور  ،واسييتراتيجياته وتحتييوي علييت عناصيير مثييل التعليييم

 .وقوى السول  ،الوتع المسسسيو الةاقة اإل داعية، و والتةوير، 

 

 أهمية التنافسية 95.9.

 تحريييير قييييود التجيييارة العالميييية، تحيييدياف ك ييييراف وخةيييراف ييييوفر النظيييام االقتصيييادي العيييالمي الجدييييد المتمثيييل 

ال أن هيذا النظييام ، إبياألحرى شيركاته وخاصية تلي  الموجيودة فيي اليدول الناميية أو ،محيتموف ليدول العيالم

إن أهمية التنافسية تكمن فيي تعظييم االسيتفادة ميا   .يشكل فرصة لل لدان النامية إن أمكن االستفادة منه

ويشيير تقريير التنافسيية العيالمي  ،ت التي يوفرها االقتصاد العالمي والتقليل مين سيل ياتهأمكن من المميزا

الييدول الصييغيرة أكثيير قييدرة عليت االسييتفادة ميين مفهييوم التنافسييية مين الييدول الك يييرة، حيييث تعةييي  نأليت إ

 الميالعيالتنافسية الشركات في الدول الصيغيرة فرصية للخيروج مين محدوديية السيول إليت رحابية السيول 

(World Economic Forum،1999)،   وهنييا يجييب التأكيييد أن مفهييوم التنافسييية أخييذ يتركييز  ييين

 .الشركات وليس الدول

 

  :التنافسية والتنافس

يعيرس عليت أنيه قيدرة ال ليد  نأهنا  فرل واتح  يين مفهيومي التنافسيية والتنيافس حييث أن األول يمكين 

 اإلنتييياجفييإن الثييياني يتمثييل فييي الشييروس التيييي يييتم وفقهييا  ،علييت تصييري  بتييائعه فيييي األسييوال الدولييية
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وبالتيييالي تصييي  تلييي  السيييول المع ئييية، لكييين كيييو المفهيييومين مييين العناصييير  ،والتجيييارة فيييي ال ليييد المعنيييي

 .األساسية ألي تحليل لإلنتاج والتجارة الدولية

 

 :التنافسية والتنمية

إن النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية وجهان لعملة واحدة في ظل عيالم متغيير فيو وجيود لعيالم أول 

نما عالم سريع وعالم بةيء فيي زمين انتقليت فييه المنافسية مين إةيار المكيان إليت الفتياء  وعالم ثالث وا 

 .اإللكترونيةارة التحليلي، حيث ال وجود للحدود السياسية التي يمكن أن تق  كحاجز في وجه التج

 

 :(1661الجمعية العلمية الملكية، ) عوامل القدرة التنافسية كما يراها المنتدى االقتصادي العالمي

 .مدى انفتاح االقتصاد علت التجارة الخارجية (0

 .االستثمار األجن ي (2

 .دور الحكومة في النشاس االقتصادي (1

 .تةور األسوال المالية (7

 .نوعية ال نية التحتية (.

 .التكنولوجيانوعية  (2

 .نوعية اإلدارة في قةاع األعمال (2

 .مرونة سول العمل (.

 .نوعية المسسسات القتائية والسياسية (2
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صاحب نظرية الميزة التنافسية عوامل القدرة التنافسية من منظور  Michael Porterفي حين يرى 

يرى المنتدى وليس  ين الدول كما  (Mc Fatridge. D.G, 1995) الشركاتآخر حيث يراها هو  ين 

 :االقتصادي العالمي، فهو يراها علت النحو التالي

 .ومدى توفرها اإلنتاجظروس عوامل  .0

 .وتأثراته وأنماةه تهظروس الةلب من حيث حجمه وأهمي .2

 .وتع الصناعات المرتبةة والمساندة لذل  النشاس ومدى جودها .1

 .للقدرة التنافسيةالوتع االستراتيجي والتنافسي للمسسسة من حيث ال يئة المعززة  .7

 

 :(0991أبوقحف،) عوامل التنافسية

 :درجة المنافسة وهي ة عوامل أساسية تحددهنا  ثوث

ت كلما عدد المسسسات التي تتحكم في المعرو  من منتج معين، فكلما زاد عدد المسسسا .0

 .ا والعكس بالعكس صحيحازدادت شدة المنافسة  ينه

فكلما كان من السهل دخول بع   السول،بع  المسسسات إلت  سهولة أو صعوبة دخول .2

 .المسسسات الجديدة إلنتاج وتسوي  منتج معين كلما زادت شدة المنافسة والعكس صحيح

العوقة  ين حجم المنتجات التي يةل ها األفراد في السول وتل  الكمية التي تستةيع المسسسات  .1

اد المعرو  من المنتجات عن المةلوب منها كلما فكلما ز  ،تقديمها وعرتها من هذه المنتجات

 .زادت شدة المنافسة والعكس صحيح
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 دراسات سابقة 2.9

 الحماية القانونية لحقوق المؤلف في التشريع الجزائري  0.2.9

 جامعية قاصيدي مربياح ورقلية والعليوم السياسييةكليية الحقيول فيي  حسيبة شتيوي رسالة ماجستير قام  ها 

كييييان الهييييدس ميييين الرسييييالة دراسيييية الحماييييية القانونييييية فييييي حيييييث . 2102/.210 الدراسيييييخييييول العييييام 

اتبيييع الباحيييث المييينهج ، حييييث واثرهيييا عليييت اال يييداع  التشيييريعات فيييي الجزائييير لحقيييول المسلييي  الجزائيييري 

جزائريييية موتيييوع البحيييث مييين خيييول دراسييية تفصييييلية للنصيييوص القانونيييية ال الّتحليليييي  دراسيييةالوصيييفي 

 .ل المسل المتعلقة بحقو 

 

أن تنميية اإل ييداع وتيوفير الحمايية للم يدعين مين خييول تقريير حقيول لهيم وتييوفير خرجيت الرسيالة  نتيجية 

وسائل كفيلة بحماية إ داعهم وأفكارهم وحقهم فيها التصرس واالستفادة  ها سواء كانت الحقيول ماليية أو 

ن ييتم ميين خييول وسييائل متنوعيية أالمسليي  ال  ييد و  وتقرييير حقييول معنويية ميين خييول تصيينيفها وتسيجيلها، 

   .تحفظية بما فيها التعوي  إجراءاتالوقائية كوق  التعدي أو  اإلجراءاتوالها أتتمن حمايته 

 

 اآلليات القانونية لحماية الملكية الفكرية 9.2.9

جامعيية قاصييدي  والعلييوم السياسيييةكلييية الحقييول فييي عبيياس جهيياد قييام  هييا لنيييل شييهادة ليسييانس رسييالة 

وقييد كييان الهييدس ميين الدراسيية البحييث فييي اآلليييات .  2101/2107 خييول العييام الدراسييي ورقلييةمربيياح 

اسيتخدم الباحيث حييث .  القانونية فيي الجزائير والتيي ييتم مين خولهيا حمايية الملكيية الفكريية فيي الجزائير

ي تناوليييت المييينهج الوصيييفي التحليليييي معت يييرا انيييه الموئيييم للدراسييية، ومعتميييداف عليييت األعميييال العلميييية التييي

لقانونيية وأهميتهيا وةيرل الموتوع  دقة، ومن خول تحديد المفاهيم العلمية والتعريفات واالصةوحات ا

 .تنفيذها
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وقد خلصت المذكرة إلت أن الثورة الصناعية هي أكثر أسباب  روز حقول الملكيية الفكريية لميا فيي ذلي  

خرجيت الرسيالة كما   .والتجارية لكية الصناعيةوالممن أثر مالي ومعنوي لشقيها الملكية الفكرية والفنية 

إتييافة الييت ان   .ميين اهييم الحقييول الحديثيية ةالملكييية الفكرييية واحييد إنمجموعيية ميين النتييائج كييان أهمهييا ب

 .ةريقة الحماية تختل   ين االتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية

 

 الحماية القانونية لحق المؤلف في فلسطين 3.2.9

كليييية الدراسيييات العلييييا جامعييية النجييياح رسيييالة ماجسيييتير قيييام  هيييا زينيييب ع يييد اليييرحمن عقلييية سيييلفيتي فيييي 

وكييان الهييدس ميين هييذه الرسييالة دراسيية واقييع فلسييةين ميين . 2011/2012خييول العييام الدراسييي الوةنييية 

رن ميين اسيتخدم الباحييث الميينهج الوصيفي التحليلييي المقيياحيييث حييث الحماييية القانونييية لحقيول المييسلفين، 

 .خول وص  المشكلة وتحليلها ومقارنتها بالقوانين والتشريعات في قوانين األردن ومصر

 

وقيييد َخُلَصيييتا الدراسييية إليييت أن الحيييرص عليييت التنميييية البشيييرية والحفييياظ عليييت الةاقييية الكامنييية للمجتميييع 

رية واتباع سياسة واستثمارها بما يحق  النفع العام تتم من خول  ناء منظومة حماية لحقول الملكية الفك

تشييييريع تتظييييافر فيهييييا جهييييود المسسسييييات التشييييريعية والمجتمييييع المييييدني وتييييوفر منيييياخ لإل ييييداع فييييي شييييتت 

تيرورة إعيداد نظيام لهذه الدراسة هيي  أهم النتائجوكان   .المجاالت الفكرية والفنية والصناعية والتجارية

دراسية معمقية ووجيوب اجيراء  .المخيالفينصارم في الجامعات لوق  االنتحال والسرقة ومعاقبة وموحقة 

لحيين  0200اإلبقاء عليت قيانون إتافة الت ترورة   .لقانون ح  المسل  ق ل إصدار أي قانون جديد

 .وتع قانون حديث
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 حماية حقوق المؤلف في التشريع الجزائري  1.2.9

جامعية  والعليوم السياسييةكليية الحقيول في  وزايدي هجيرهساحل سعاد  ناالةال ترسالة ماجستير قام  ها 

حيييث كيان هييدس المييسلفتين مييرة أخيرى الييت دراسيية التشييريعات فيي الجزائيير ميين حيييث . ع يد الييرحمن ميييرة

 اسييتخدم الباحييث الميينهج الوصييفي التحليليييحيييث .  حماييية حقييول المييسلفين فييي التشييريعات فييي الجزائيير

 .للتشريعات الجزائرية

 

علييه  االعتيداءوخلصت الدراسية إليت أن الحمايية القانونيية للمسلي  تتجيه إليت صيياغة نظيام معيين لمنيع 

 بعديها الشخصي للمسل  أو إلت المصن  عينه، بالرغم من حرص قوانين حماية حقول المسلي  عليت 

صين  عليت أنيه محماية المصنفات الفكرية إال أنها لم تتع لها تعريفا محددا، وقدمت الدراسية تعريفيا لل

يتمن ا تكارا يظهر للوجود مهما كانت ةريقة التع ير عنه أو الغر  منه أو لونيه أو  إنتاج ذهنيكل 

يظهير  نأنوعه، وقد اقترحت الدراسية شيرةين يجيب توفرهميا فيي المصين  ليكيون جيديرا بالحمايية وهميا 

 .ن يكون محسوساف وأ ،المصن  ا تكارا

 

 (واألخالقياتمعيار المصداقية )دليل حقوق الملكية الفكرية  8.2.9

وحيدة تيبط في  مشروع التةوير المستمر والتأهيل لوعتمادمن خول إسماعيل دمحم شل ي  الهام. دقام 

حيث كان الهدس اعيداد دلييل حيول حقيول الملكيية الفكريية فيي .  2101في العام ة حلوان جامعالجودة 

 .من خول هذا المشروعجمهورية مصر العربية 

 

محتوى الدليل تعريفا للملكية الفكرية وأنواعها ودوافع وجودها وأهميتها وتصنيفاتها، وواقع قوانين الملكيية 

الفكريييية فيييي جمهوريييية مصييير العربيييية واإلجيييراءات الواجيييب اتباعهيييا فيييي عملييييات التصيييني  والتسيييجيل 
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علت ، وصور الجرائم التي تقع جمهوريةالواالعتداءات علت حقول الملكية الفكرية وأسباب انتشارها في 

جيراءات عقا يية وجزائيية، وكيي  لالملكية الفكرية التيي تسيتوجب أحكيام  قيوانين الملكيية الفكريية أن تفييد وا 

 .اإلنسان العادي

 

 وحرية الرأي والتعبير في فلسطين حماية الملكية الفكرية 0.2.9

المركيز الفلسيةينية للتنميية والحرييات اإلعوميية باعداد هذه الدراسة مين خيول   تغريد سمارة ةالباحثقام 

فيي حريية التع يير فيي لكيية الفكريية مالبحيث دراسية التيرابط  يين حمايية المين هدس كان الحيث .  (مدى)

الوصيفي وذلي  مين خيول المقيابوت والموحظيات التيي تهيتم استخدمت الباحثية المينهج حيث فلسةين، 

  .في العوقة  ين حماية الملكية الفكرية وأثرها علت حرية الرأي والتع ير

 

اإلسييراع فييي إقييرار قييانون للملكييية الفكرييية فييي فلسييةين أو تةييوير تييرورة  أهييم نتييائج الدراسييةكانييت قييد و 

ترورة إنشياء هيئية مسيتقلة ، و تسد عيوب القوانين القديمةوترقية القوانين المعمول  ها  تشريعات جديدة 

واقييع اإللكترونييية بالملكييية متحييديث  يانييات ال، و تشيرس علييت تنفيييذ وتة ييي  قييانون حماييية الملكييية الفكرييية

إلييييزام دور النشيييير والتوزيييييع  تشييييريعات تيييينظم عملهييييا للحييييد ميييين االسييييتغول للمييييسلفين تييييرورة  .الفكرييييية

 .الوزمة للشعب بحقول الملكية الفكريةعمل التوعية ، و الم دعين

 

 اإلبداع واالبتكار 7.2.9

جامعية المقييد الجياج فيي  عسيول دمحم األمييو ، نعيروه  يوبكر البياحثين تم اعدادها من ق يل دكتوراة رسالة 

والهدس مين هيذه الرسيالة كاندراسية العوقية الترابةيية . 2112/2112خول العام الدراسي  أختر باتنة
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المنهج الوصفي التحليلي الذي قيام  دراسية أهيم االتجاهيات والتجيارب  ااعتمدحيث  ين اال داع واال تكار 

 . اع واال تكار وتوتيحهاالعالمية باإل د

 

أهميييية اإل يييداع واال تكيييار فيييي الشيييركات الحديثييية ودورهيييا فيييي تحسيييين األداء المييييزة اليييت ص البحيييث ليييخ

التأكييد عليت تحسيين وتةيوير إتيافة اليت  .األبحاث وتحفيز اإل يداعاتالتأكيد علت تةوير و   .التنافسية

 .اإل داع التكنولوجي

 

 حقوق الملكية الفكرية بين الفقه والقانون  5.2.9

حيثكييان . 2112 خييول العييام جامعيية القييدس المفتوحييةباعييداد هييذه الدراسيية فييي  الباحييث دمحم الشييلشقييام 

إن حيييث الهييدس ميين الدراسيية البحييث فييي واقييع حقييول الملكييية الفكرييية فييي الشييريعة اإلسييومية والقييانون 

 اإلنترنيتمنهجية الدراسية ولقلية المسلفيات الشيرعية التيي تناوليت المقياالت وأدوات العميل واألبحياث ع ير 

  والملكييية فييي قارنيية  ييين الملحييالم القانونييية، ودراسييةوالدراسييات السييابقة لمعالجيية الموتييوع ميين الناحييية 

   .القانونية والفقه

 

كميا   .إن حمايية الحقيول الفكريية  جمييع أنواعهيا فريتية شيرعية وتيرورة بشيريةاليت  ص البحثلخ وقد

إن الشييريعة اإلسييومية تتفيي  مييع القييانون الوتييعي علييت تييرورة حماييية الحقييول ومحاسييبة ميين يعتييدي 

تتعييار  مييع أحكييام  الو حقييول الملكييية الفكرييية تشييمل الحقييول األد ييية والصييناعية والفنييية، وان  .عليهييا

ال يجيييب احتكيييار ،  و الحقيييول الفكريييية حقيييول معنويييية لهيييا قيمييية ماليييية، وخلصيييت ان اإلسيييوميةالشيييريعة 

، وتيرورة تروري لإلنسان ويجيب أن ييتم العميل عليت نشير وعيي ثقافية الملكيية الفكرييةهو الحقول ما 
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إعيييداد أبحييياث ودراسيييات فيييي مجيييال الملكيييية الفكريييية ونشيييرها ، اتييياقة اليييت بالمعاهيييدات الدوليييية االلتيييزام

 .ترورة صياغة قوانين خاصة بالملكية الفكرية وترقية القوانين الموجودة، و للتوعية

 

 الدراسة الحالية  ها وبينالعالقة بينو  تحليل الدراسات السابقة 2.92.

الخاصيية ( القانونييية)إلييت البحييث فييي امييرين اساسييين وهمييا واقييع ال يئيية المرنيية هييدس الدراسييات السييابقة 

واإلنتيياج واال ييداع  حماييية الملكييية الفكرييية واالميير الثيياني العوقيية الترابةييية  ييين، بحماييية الملكييية الفكرييية

ت اعتمييدت الدراسيياوقييد .  الفكييري، وهييذه الهييدس يوجييد تقييارب  ينييه وبييين الهييدس ميين اعييداد هييذه الدراسيية

 . علت المنهج الوصفي التحليل وهو نفس المنهج المتبع في هذه الدراسةالسابقة 

 

نو  ،تييوفير حماييية للم ييدعينتييرتبط  أن تنمييية اإل ييداع أهمهييا   نتييائجالدراسييات السييابقة خرجييت  الملكييية  ا 

والتشيريعات ةريقية الحمايية تختلي   يين االتفاقييات الدوليية وان ، من اهيم الحقيول الحديثية ةالفكرية واحد

ترورة إعداد نظيام صيارم فيي الجامعيات وعلت مستوى االبحاث اكدت الدراسات السابقة علت . المحلية

، وعلييت المسييتوى الفلسييةيني اكييدت علييت تييرورة لوقيي  االنتحييال والسييرقة ومعاقبيية وموحقيية المخييالفين

نون للملكيية الفكريية اإلسراع فيي إقيرار قيا، وترورة لحين وتع قانون حديث 0200اإلبقاء علت قانون 

 .فييي فلسيييةين أو تةيييوير وترقيييية القيييوانين المعميييول  هييا  تشيييريعات جدييييدة تسيييد عييييوب القيييوانين القديمييية

يظهيييير  نأمصييين  ليكييييون جييييديرا بالحمايييية وهمييييا  أي شييييرةين يجيييب توفرهمييييا فييييي اتاقترحيييت الدراسييييو 

تحسيييين األداء فيييي الشيييركات الحديثيية  دورأهمييية اتييافة اليييت .  ن يكييون محسوسييياف وأ ،المصيين  ا تكيييارا

ال يجب احتكيار الحقيول ،  و الحقول الفكرية حقول معنوية لها قيمة ماليةوخلصت ان .  الميزة التنافسية

 االلتيزام، وتيرورة تروري لإلنسيان ويجيب أن ييتم العميل عليت نشير وعيي ثقافية الملكيية الفكرييةهو ما 

، ث ودراسييات فييي مجيييال الملكييية الفكرييية ونشييرها للتوعييييةإعيييداد أبحييا، اتيياقة الييت بالمعاهييدات الدولييية



 

11 

إعيداد ،  اتياقة اليت تيرورة ترورة صيياغة قيوانين خاصية بالملكيية الفكريية وترقيية القيوانين الموجيودةو 

تييرورة صييياغة قييوانين خاصيية بالملكييية ، و أبحيياث ودراسييات فييي مجييال الملكييية الفكرييية ونشييرها للتوعييية

 .الموجودةالفكرية وترقية القوانين 

 

وعند النظر في هذه النتائج نجد التقارب مع النتائج التي تم الوصول لها خول هذه الدراسة والتي سيتم 

 .استعراتها في الفصول الوحقة
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 الفصل الثالث
____________________________________________________________________________

 الدراسةالمنهجية ومجتمع وعينة 
 

 مقدمة 1.3

الدراسية، ومجتميع  أداةهذه الدارسة مين حييث  إعداديعر  هذا الفصل المنهجية التي تم استخدامها في 

الدارسييييييية، وعينييييييية الدارسييييييية، وثبيييييييات اختبيييييييار صيييييييدل أداة الدراسييييييية، واألدوات والمعالجييييييية اإلحصيييييييائية 

  .المستخدمة

 

 الدراسة أداة 2.3

 الفلسييييةينيةلتعييييرس إلييييت حماييييية الملكييييية الفكرييييية بالهيئيييية العاميييية لإلذاعيييية والتلفزيييييون لالدراسيييية  تهييييدس

ولتحقييي  ذليي  تييم تةييوير اسييتبانة تتنيياول متغيييرات الدراسيية .  وانعكاسيياتها علييت المنييتج اإلعومييي للهيئيية

 :هما قسمين( االستبانة)أداة الدراسة  وتنقسم  .ذات العوقة، وتم التأكد من صدقها وثباتها

 : بيانات عامة-القسم األول

 :ويشمل الجزء األول المسشرات التالية

 الجنس .0

 العمر .2

 المستوى التعليمي .1

 مكان التسوي  .7

 مصدر تمويل المنتج اإلعومي ..

 ة يعة المنتج اإلعومي .2
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 والتلفزيون  لإلذاعةة يعة العمل في الهيئة العامة  .2

 (بعملة الشيقل)الدخل الشهري  ..

 

 :الدراسةمحاور  -القسم الثاني 

 :محاور وهي أربعوهي عبارة عن محاور الدراسة الرئيسية ويشمل الجزء الثاني علت 

 مسشرات حماية الملكية الفكرية : المحور األول .0

 مسشرات جودة المنتج اإلعومي : المحور الثاني .2

 مسشرات اإل داع في اإلنتاج اإلعومي : المحور الثالث .1

 مسشرات تنافسية المنتج اإلعومي : المحور الرابع .7

 

 الدراسة مجتمع 3.3

والذي ي ل  . في التفة الغربية وقةاع غزة الفلسةينية العاملون في الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون 

 .موظ  221عددهم 

 

 الدراسة عينة 4.3

وتم توزيع هذه االستمارات  . األصليمجتمع من ال% 22.1موظ  يمثلوا  200عينة ال ل  حجم 

 .إحصائياوهي نسبة مق ولة % 98.5استمارة منها، وبذل   لغت نسبة االسترداد  197واسترجاع 

 

 الدراسة وصف عينة 5.3

 .العامة ال ياناتمن خول توزيعها حسب  يجري في هذا المحور وص  عينة هذه الدراسة
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 :الجنس الدراسة حسب وصف عينة 1.5.3

العينة  أفرادمن % 71.2من عينة الدراسة هم من الذكور،  ينما  %2.1. أن 0.1 الجدوليوح  من 

 .اإلناثهم من 

 

 الجنس الدراسة حسب توزيع عينة: 1.3جدول 
 النسبة التكرار الجنس

 56.3 111 ذكر
 43.7 86 أنثت

 100 197 المجموع
 

 :العمر الدراسة حسب وصف عينة 9.8.3

أعميارهم % 71.2سينة و 11من عينة الدراسة أعميارهم أقيل مين  %..10 أن 2.1 يوح  من الجدول

العينيية أعمييارهم  أفييرادميين % 2.0سيينة، و 49 إلييت 40أعمييارهم ميين % ...0سيينة، و 12 إلييت 11ميين 

 .سنة فأكثر 1.

 

 العمر الدراسة حسب توزيع عينة: 2.3جدول 
 النسبة التكرار العمر

 31.5 62 سنة 11أقل من 
 40.6 80 سنة 71أقل من  حتت 11من 
 18.8 37 سنة 1.أقل من  حتت 71من 
 9.1 18 سنة فأكثر 1.

 100 197 المجموع
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 :الدراسة حسب المؤهل العلمي وصف عينة 3.5.3

يحمليييون شيييهادة  %2.7.قيييل، وأالمتوسيييط فيحمليييون درجييية اليييد لوم % 2..0أن  1.1يشيييير الجيييدول 

 .يحملون درجة الدكتوراه% 2.2يحملون درجة الد لوم العالي، و% ..22 ينما  ،سالبكالوريو 

 

 المؤهل العلمي الدراسة حسب توزيع عينة: 3.3جدول 
 النسبة التكرار المؤهل العلمي

 15.2 30 د لوم متوسط فأقل
 59.4 117 بكالوريوس

 22.8 45 ماجستير/عاليد لوم 
 2.2 5 دكتوراه

 011 027 المجموع
 

 :الدراسة حسب مكان التسويق وصف عينة 4.5.3

داخل ) من أفراد العينة مكان تسوي  منتجاتهم اإلعومية محلي %72.2 أن 7.1يوح  من الجدول 

خارج االراتي ) منتجاتهم اإلعومية خارجيمن مكان تسوي  % 02.1، و(االراتي الفلسةينية

 .اإلعوميةمحلي وخارجي هو مكان التسوي  لمنتجاتهم % 17.1، و(الفلسةينية

 

 مكان التسويق الدراسة حسب توزيع عينة: 4.3جدول 
 النسبة التكرار مكان التسويق

 46.7 92 محلي
 19.3 38 خارجي

 34.0 67 محلي وخارجي
 011 027 المجموع
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 :اإلعالميالدراسة حسب مصدر تمويل المنتج  وصف عينة 5.5.3

العينة تمويل منتجاتهم اإلعومية هو هيئة اإلذاعة  أفرادمن % 21.2أن  1..يوح  من الجدول 

اتهم اإلعومية تمويل منتج% 02.2تمويل منتجاتهم اإلعومية هو الحكومة، % 22.7والتلفزيون، و

 .هو القةاع الخاص

 

 اإلعالميالدراسة حسب مصدر تمويل المنتج  توزيع عينة: 5.3جدول 
 النسبة التكرار اإلعالميمصدر تمويل المنتج 

 60.9 120 الهيئة
 26.4 52 الحكومة
 12.7 25 خاص

 011 027 المجموع
 

 :اإلعالميالدراسة حسب طبيعة المنتج  وصف عينة 6.5.3

% 12.1، وأفوم عبارة عن اإلعومي انتاجهمالعينة  أفرادمن % 2.0أن  2.1يوح  من الجدول 

منهم % 12.1فيديوهات،  عبارة عن اإلعومي انتاجهم% 2.2تقارير،  عبارة عن اإلعومي انتاجهم

 انتاجهم% 2.2مسلسوت،  عبارة عن اإلعومي انتاجهم% 7.0 رامج،  عبارة عن اإلعومي انتاجهم

 .إعوميكثر من منتج ألهم % 2..، ونقل مباشر عبارة عن اإلعومي
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 اإلعالميالدراسة حسب طبيعة المنتج  توزيع عينة: 6.3جدول 
 النسبة التكرار اإلعالميطبيعة المنتج 

 6.1 12 لميف
 32.0 63 تقرير
 9.6 19 فيديو
 36.0 71  رنامج
 4.1 8 مسلسل

 6.6 13 نقل مباشر
 5.6 11 إعوميأكثر من منتج 

 011 027 المجموع
 

 :والتلفزيون  لإلذاعةالدراسة حسب طبيعة العمل في الهيئة العامة  وصف عينة 7.5.3

 لإلذاعةالعينة ة يعة عملهم في الهيئة العامة  أفرادمن % 00.2أن  2.1يوح  من الجدول 

% 01.2، وتسيناريسمنهم ة يعة عملهم % 2.2عملهم كمخرج، و% ..21والتلفزيون محرر، و

منهم % 2.1عملهم مقدم، ة يعة % 20.7عملهم معد، و% 02.1منهم كان ة يعة عملهم مونتير، و

% 0.1، مصورة يعة عملهم % ..0 ،منشدمنهم كان ة يعة عملهم % ..1ة يعة عملهم ملحن، 

 .كان لهم أكثر من ة يعة عمل% ..2، وممثلة يعة عملهم 
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 والتلفزيون  لإلذاعةالدراسة حسب طبيعة العمل في الهيئة العامة  توزيع عينة: 7.3جدول 
 النسبة التكرار والتلفزيون  لإلذاعةطبيعة العمل في الهيئة العامة 

 11.7 23 محرر
 20.8 41 مخرج

 7.6 15 تسيناريس
 13.7 27 مونتير
 17.3 34 معد
 20.7 42 مقدم
 ..1 1 منشد
 2.0 4 ملحن
 1.5 3 مصور
 1.0 2 ممثل

 2.0 4 معد ومقدم
 ..1 1 مخرج ومونتير

 011 027 المجموع
 

 :(بعملة الشيقل)الدراسة حسب الدخل الشهري  وصف عينة 8.5.3

، 00.11أقل من ( بعملة الشيقل)العينة دخلهم الشهري  أفرادمن % 1.2أن  1..يوح  من الجدول 

، 3,499 إلت 2,500دخلهم من % ..1.، 2,499 إلت 1,500دخلهم من  يتراوح% 2..2و

 .شيقل 70.11العينة دخلهم أكثر من  أفرادمن % ..2، و4,499 إلت 3,500دخلهم من % 00.2
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 (بعملة الشيقل)الدراسة حسب الدخل الشهري  عينة توزيع: 8.3جدول 
 النسبة التكرار (بعملة الشيقل)الدخل الشهري 

 3.6 7 00.11أقل من 
1,500-2,499 57 28.9 
2,500-3,499 106 53.8 
3,500-4,499 22 11.2 

 2.5 5 70.11أكثر من 
 011 027 المجموع

 

  اختبار صدق أداة الدراسة 6.3

لصيدل فيي الختبيار ا( المحكميين) علت عدد من المختصين( الدراسة أداة)االستبانة  بعر قام الباحث 

 :من حيثاالستبانة 

  إلت أي مستوى يقيس مقياس أداة جمع المعلومات ميا تيم تصيميم  حيث تم اختبار :الصدل الظاهري

 .الدراسة من أجله بةريقة ظاهرية

  الدرجة التي يستةيع مقياس البحيث التميييز فيهيا  يين األشيخاص  حيث تم اختبار :التوزميالصدل

 .الذين عرس عنهم االختوس في األصل

  فيي تزوييد  ن يوئيمعرفة المدى الذي يصل إليه مقياس الصدل التن حيث تم اختبار :يوئالصدل التن

دييييييد التباينيييييات والفروقيييييات الباحيييييث األكييييياديمي بمعلوميييييات تعميييييل عليييييت مسييييياعدته فيييييي معرفييييية وتح

 .المستق لية

  صيييدل المحتيييوى بالميييدى اليييذي يصيييل إلييييه المقيييياس فيييي قيييياس  حييييث تيييم اختبيييار: صيييدل المحتيييوى

  .خصائص الشيء الذي يهدس البحث إلت قياسه

 (.المحكمين) المختصينحيث تم تعديل االستبانة  ناءا علت موحظات 
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 صدق البناء 7.3

ميع متوسيط إجابيات كيل  فحص معامل االرتباس  ين فقرات كل محورتم فحص صدل ال ناء من خول 

 :النتائج لكل محور كما يلي تنمحور حيث كا

 

 مؤشرات حماية الملكية الفكرية: المحور األول 

  حماية الملكية الفكريةبمعامالت ارتباط الفقرات مع المحور الخاص : 2.3جدول 

 

وبييين متوسييط  مسشييرات حماييية الملكييية الفكرييية ليي  معيياموت االرتبيياس  ييين فقييرات المحييور الخيياص ب

حيث إن قيمة معامل االرتباس لجميع فقرات المحيور (. 1.221 – 1.2.0)إجابات المحور ما  ين 

 معامل االرتباط الفكريةمؤشرات حماية الملكية : المحور األول  
 1.212 .يوجد لدى الهيئة معايير واتحة لحماية حقول الملكية الفكرية الخاصة بالمنتج اإلعومي

 1.2.7 .تعمل الهيئة علت إيجاد إجراءات واتحة لحماية حقول الملكية الفكرية
 1.212 .يوجد الئحة عقوبات تد المخالفات واالعتداءات علت حقول الملكية الفكرية
 .1.27 .أراعي شروس حقول الملكية الفكرية في أعمال اإلنتاج اإلعومي التي أنفذها
 1.211 .أتبع إجراءات مستندة لتمان حقول الملكية الفكرية في اإلنتاجات الجديدة

 1.222 اإلنتاجات اإلعومية في الهيئة م تكرة ومسجلة لصالح الهيئة
 1.2.0 .متشا هة ومنقولة عن أفكار سابقةاإلنتاجات اإلعومية في الهيئة 

 1.211 .الفكريةتقوم الهيئة  تسوي  وترويج منتجاتها اإلعومية بما ينة   عليه حقول الملكية 
 1.112 .من المواقع اإللكترونية تشةب حقول الملكية الفكريةلمخالفة الإنتاجات الهيئة 

 1.2.2 .  حقول الملكية الفكريةجريمة سرقة منتج إعومي أو انته يتم معاقبة من ارتكب
في حال ث ت أنها ملكية فكرية لشخص آخر أو ( اإلنتاجات اإل داعية)يتم إلغاء المنتجات اإلعومية 

 .لجهة أخرى 
1.2.. 

 1.221 (.كفكرة)تعمل الهيئة علت تسجيل وحف  المنتج اإلعومي لصاحبه 
وبرامج متةورة تساعد علت فلترة المنتجات اإلعومية والتحق  من حقول يوجد إجراءات محددة 

 .ملكيتها
1.220 

 10..1 .أسيد تة ي  قوانين حماية حقول الملكية الفكرية في مجال اإلنتاج اإلعومي
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وعليه تعت ر قيمتها مق ولية، باسيتثناء فقيرتين األوليت  ..1مع متوسط المحور كانت قيمتها أك ر من 

الهيئية تحيذس مين إنتاجيات "وهي خاصية بيالفقرة التيي تينص عليت  1.112لها  سقيمة معامل االرتبا

س فيي بقائهيا، بيأوهي غير مق ولة ولكن ال " المواقع اإللكترونية بس ب مخالفة حقول الملكية الفكرية

اإلنتاجييات "والخاصيية بييالفقرة التييي تيينص  1.2.0أمييا الفقييرة الثانييية والتييي  ليي  معامييل االرتبيياس لهييا 

 .تم شة ها هة غير مق ولة وعليوهي قيم" اإلعومية في الهيئة متشا هة ومنقولة عن أفكار سابقة

 

 مؤشرات جودة المنتج اإلعالمي: المحور الثاني 

وبييين متوسييط  مسشييرات جييودة المنييتج اإلعومييي ليي  معيياموت االرتبيياس  ييين فقييرات المحييور الخيياص ب

 .مق ولةوعليه تعت ر قيمتها  ..1، وجميع قيمها أك ر من (22..1 – 1.2.2)إجابات المحور ما  ين 

 

  جودة المنتج اإلعالميبمعامالت ارتباط الفقرات مع المحور الخاص : 01.3جدول 

 معامل االرتباط مؤشرات جودة المنتج اإلعالمي: المحور الثاني
 0.807 .هنا  معايير تحدد جودة المنتج اإلعومي في الهيئة

 0.849 .تعمل الهيئة علت وتع مواصفات فنية محددة لجودة المنتج اإلعومي
 0.872 .تقوم  تسجيل األعمال اإلعومية التي تنة   عليها معايير الجودة الهيئة

 0.842 .تتخذ الهيئة إجراءات الجودة تمن حقول الملكية الفكرية
 0.851 .الفكريةتة   الهيئة معايير االلتزام بحقول الملكية 

 0.838 .اإلعوميتقوم الهيئة  تة ي  شروس الملكية الفكرية في عمليات جودة اإلنتاج 
 0.752 .تة ي  حماية الملكية الفكرية في الهيئة يعمل علت رفع درجة الجودة للمنتج اإلعومي
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 مؤشرات اإلبداع في اإلنتاج اإلعالمي: المحور الثالث 

وبييين  مسشييرات اإل ييداع فييي اإلنتيياج اإلعومييي ليي  معيياموت االرتبيياس  ييين فقييرات المحييور الخيياص ب

وعلييه تعت ير  ..1، وجمييع قيمهيا أك ير مين (.1.22 – 1.217)متوسط إجابات المحور ميا  يين 

 .مق ولةقيمتها 

 

 اإلبداع في اإلنتاج اإلعالميبمعامالت ارتباط الفقرات مع المحور الخاص : 00.3جدول 

 معامل االرتباط مؤشرات اإلبداع في اإلنتاج اإلعالمي: المحور الثالث
 0.720 .حماية حقول الملكية الفكرية يرفع درجة اإل داع لدى اإلنتاج اإلعومي بالهيئةتة ي  

 0.765 .الحقول األفكار اإل داعية اإلنتاجية بمبادرات فردية محفوظة 
 0.757 .الهيئةاألفكار واإل داعات اإلنتاجية تسجل وف  إجراءات نظامية في 

 0.798 .اإل داعإجراءات اعتماد اإلنتاجات اإلعومية تراعي حقول 
 0.741 .إجراءات تسجيل االقتراحات واألفكار اإل داعية تحفز العاملين علت اإل داع

 0.777 .  الهيئة معايير حماية حقول عامليها وموظفيها الم دعين في عمليات اإلنتاج تة
 0.704 .النصوصاختيار ( تع  أو قوة)عدم تة ي  حماية حقول الملكية الفكرية يسثر في 

 

 مؤشرات تنافسية المنتج اإلعالمي: المحور الرابع 

  تنافسية المنتج اإلعالميبمعامالت ارتباط الفقرات مع المحور الخاص : 09.3جدول 

 

 االرتباطمعامل  مؤشرات تنافسية المنتج اإلعالمي: المحور الرابع
 0.525 .يوجد لدى الهيئة معايير تنافسية المنتج اإلعومي

 0.773 .اإلعوميةرح منتجات إعومية متشا هة أو مقلدة يسثر في الحكم علت المنتج 
 0.811 .تنافسية مفاتلة للمنتج اإلعومي عدم وجودغياب حماية حقول الملكية الفكرية يسدي إلت 

 0.710 .إعومية يسثر في تنافسية المنتج اإلعومي المحليسهولة استيراد إنتاجات 
 0.791 .الدعم المادي لإلنتاج من الهيئة يسثر في مدى جودة اإلنتاج اإلعومي

 0.780 .عدم وجود حماية حقول الملكية الفكرية يسثر في درجة التنافس  ين اإلنتاجات اإلعومية داخل الهيئة
 0.780 .الفكرية يسثر في درجة التنافس  ين اإلنتاجات اإلعومية خارج الهيئة عدم وجود حماية حقول الملكية
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وبيييين  بمسشيييرات تنافسيييية المنيييتج اإلعوميييي لييي  معييياموت االرتبييياس  يييين فقيييرات المحيييور الخييياص 

وعلييه تعت ير  ..1، وجمييع قيمهيا أك ير مين (00..1 – .2..1)متوسط إجابات المحور ما  ين 

 .قيمتها مق ولة

 

 الدراسة اختبار ثبات أداة 8.3

 Chronbach)قيام الباحييث بحسيياب ثبييات المقيياس باسييتخدام معامييل االتسييال اليداخلي كرونبيياخ ألفييا 

Alpha ) هييذه الدراسيية أداةوهييو معامييل ثبييات مرتفييع ويييدّل علييت ثبييات ( 0.962)وبليي  معامييل الثبييات.  

كميا ( Chronbach Alpha)ألفيا وعليت مسيتوى المحيور كانيت قييم معاميل االتسيال اليداخلي كرونبياخ 

 :يلي

 

 لمحاور الدراسة (Chronbach Alpha) معامل االتساق الداخلي: 13.3جدول 

 المحور
معامل االتساق الداخلي 

(Chronbach Alpha) 
 0.962 جميع المحاور

 0.881 مسشرات حماية الملكية الفكرية : المحور األول .0
 0.941 مسشرات جودة المنتج اإلعومي : المحور الثاني .2
 0.897 مسشرات اإل داع في اإلنتاج اإلعومي : المحور الثالث .1
 0.891 مسشرات تنافسية المنتج اإلعومي : المحور الرابع .7
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 اإلحصائية األدوات والمعالجة 2.3

تييم  الحاسييب، ثييم إلييتتمييت عملييية المعالجيية اإلحصييائية مييرورا  ترميييز اإلجابييات، ثييم تييم إدخييال ال يانييات 

، حيييث تييم SPSSتحليييل ال يانييات واسييتخراج النتييائج باسييتخدام ال رنييامج اإلحصييائي للعلييوم االجتماعييية 

التيييي اسيييتخدمها  اإلحصيييائية األدواتأميييا أهيييم . إجيييراء عملييييات التحلييييل واالختبيييار، واسيييتخراج النتيييائج

التكيييرارات، والنسيييب المئوييييية، والمتوسيييةات الحسيييا ية، واالنحرافيييات المعياريييية، وتحليييييل : الباحيييث فهيييي

 .  وغيرها ANOVA األحاديالتباين 

 

 :الحسا ية لألوساستي جل تفسير النتائج اعتمد الميزان اآلأومن 

 درجة الموافقة الوسط الحسابي

 منخفتة  0.11-2.72
 متوسةة 1-1.72..2
 مرتفعة 11..-1..1

   

 :كانت كما يلي(  قيم االجابات)علما بان ترميز االجابات 



 5 = دائماف 
 7 = غالباف 
 3 = أحياناف 
 2 = نادراف 
 0 = أ داف 
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 الفصل الرابع
_______________________________________________________________________________

 الدراسة واختبار الفرضياتتحليل بيانات 
 
الدراسة في توء تحليل ومناقشة  ألهداسليها وفقا إيتتمن هذا الفصل عرتا للنتائج التي تم التوصل 

الحاسيييوب  إليييتال يانيييات والمعلوميييات   إدخيييالقيييام الباحيييث  نأالدراسييية واختبيييار الفرتييييات، بعيييد  أسيييئلة

المتعلقيية بحمايييية الملكييية الفكريييية بالهيئيية العامييية  األسيييئلةعلييت  ولإلجابييية(.  SPSS) رنييامج  اف مسييتخدم

وانعكاسيييياتها علييييت المنييييتج اإلعومييييي للهيئيييية، تييييم حسيييياب المتوسييييةات  الفلسييييةينيةلإلذاعيييية والتلفزيييييون 

 .  واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات االستمارة

 

 تحليل أسئلة الدراسة 0.1

 الفكرية؟ما هو واقع حماية الملكية  :األولالسؤال  0.0.1

حيث  لغت  هي درجة موافقة مرتفعة( 1.21)قيمة المتوسط العام  أنيوح   0.7 ولالجد إلتوبالنظر 

، كميييا (1.22)واالنحيييراس المعيييياري ، (11انظييير ملحييي  ) مييين درجييية الموافقييية الكليييية% 22.2نسييي تها 

 (. 1.22- 2.27)عينة الدراسة علت أسئلة هذا المحور تراوحت  ين  أفراد إجاباتمتوسط  أنيوح  

فيييي السيييسال الخييياص أراعيييي شيييروس حقيييول الملكيييية الفكريييية فيييي أعميييال موافقييية للمبحيييوثين عليييت أ كانيييت و 

ن إنتاجيات أفيي السيسال الخياص بيموافقية قيل أفيي المقا يل كانيت  (1.22)اإلنتاج اإلعومي التي أنفيذها 

 (.2.27)المواقع اإللكترونية بس ب مخالفة حقول الملكية الفكرية الهيئة تحذس من 

 

 



 

91 

واقــع حمايــة الملكيــة الفكريــة مــن وجهــة نظــر العــاملين فــي الهيئــة العامــة لإلذاعــة : 0.1جــدول 

 الفلسطينيةوالتلفزيون 

 هذا السؤال مصاغ بشكل سلبي في االستبانة ولكن عند التحليل تم عكس اإلجابات حسب الصياغة في الجدول *: 
 

 األسئلة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 1.70 3.63 حماية الملكية الفكرية
يوجد لدى الهيئة معايير واتحة لحماية حقول الملكية الفكرية الخاصة بالمنتج 

 اإلعومي
 مرتفعة 1.21 3.77

 مرتفعة 1.12 3.77 تعمل الهيئة علت إيجاد إجراءات واتحة لحماية حقول الملكية الفكرية
 مرتفعة 1.20 3.51 الفكريةيوجد الئحة عقوبات تد المخالفات واالعتداءات علت حقول الملكية 

 مرتفعة 1.05 3.92 أراعي شروس حقول الملكية الفكرية في أعمال اإلنتاج اإلعومي التي أنفذها
 مرتفعة 1.11 3.84 أتبع إجراءات مستندة لتمان حقول الملكية الفكرية في اإلنتاجات الجديدة

 مرتفعة 1.12 3.77 اإلنتاجات اإلعومية في الهيئة م تكرة ومسجلة لصالح الهيئة
 متوسةة 1.18 3.05 *منقولة عن أفكار سابقةغير متشا هة و غير اإلنتاجات اإلعومية في الهيئة 

تقوم الهيئة  تسوي  وترويج منتجاتها اإلعومية بما ينة   عليه حقول الملكية 
 الفكرية

 مرتفعة 1.12 3.75

 متوسةة 1.18 2.94 تشةب من المواقع اإللكترونية المخالفة لحقول الملكية الفكرية إنتاجات الهيئة 
يتم معاقبة من ارتكب جريمة سرقة منتج إعومي أو انتها  حقول الملكية 

 الفكرية
 متوسةة 1.15 3.20

في حال ث ت أنها ملكية ( اإلنتاجات اإل داعية)يتم إلغاء المنتجات اإلعومية 
 فكرية لشخص آخر أو لجهة أخرى 

 مرتفعة 1.07 3.53

 متوسةة 1.24 3.46 (كفكرة)تعمل الهيئة علت تسجيل وحف  المنتج اإلعومي لصاحبه 
وجد إجراءات محددة وبرامج متةورة تساعد علت فلترة المنتجات اإلعومية ت

 والتحق  من حقول ملكيتها
 متوسةة 1.14 3.36



 

91 

 الفلسيةينيةالهيئية العامية لإلذاعية والتلفزييون فيي  حمايية الملكيية الفكرييةوت ين من خيول نتيائج مسشيرات 

جراءات  معاييرتمان االلتزام به من توفر مرجعيات تدير  يعكسهوهذا  جيد هواقع أن . عقا يية حوليوائوا 

 . الجيدنفسهم تسكد هذا المستوى أاإلجراءات العملية المتخذة من إدارة الهيئة ومن ق ل العاملين  أنكما 

 

 ما هو واقع جودة المنتج اإلعالمي؟: الثانيالسؤال  0.19.

هي درجة موافقية مرتفعية حييث  لغيت ( 1.21)قيمة المتوسط العام  أنيوح   2.7الجدول  إلتبالنظر 

كمييا (.  0.12)واالنحييراس المعييياري  (. 11انظيير ملحيي  ) ميين درجيية الموافقيية الكلييية% 27.2نسيي تها 

عينييية الدراسييية عليييت أسيييئلة هيييذا المحيييور مييين وجهييية نظييير المبحيييوثين  أفيييراد إجابييياتمتوسيييط  أنيوحييي  

 (.  1.21- 2..1) ين  تراوحت

 

ن تة ييي  حماييية الملكييية الفكرييية فييي الهيئيية يعمييل أفييي السييسال الخيياص بييموافقيية للمبحييوثين علييت أ كانييت 

فيي األسيئلة الخاصية موافقية قيل أفيي المقا يل كانيت   .(1.21)علت رفع درجة الجودة للمنتج اإلعوميي 

الهيئية  تة يي  شيروس  ن تقيومأالهيئة معايير االلتزام بحقول الملكية الفكرية، والسسال الخاص بي   تة ي)

 (.2..1( )الملكية الفكرية في عمليات جودة اإلنتاج اإلعومي
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ــة العامــة لإلذاعــة : 9.1جــدول  ــي الهيئ ــاملين ف ــع جــودة المنــتج اإلعالمــي مــن وجهــة نظــر الع واق

 الفلسطينيةوالتلفزيون 

 

 فيإن الفلسيةينيةالهيئية العامية لإلذاعية والتلفزييون فيي  جيودة المنيتج اإلعومييخول نتائج مسشرات ومن 

كما . الهيئةمعايير مواصفات فنية محددة تحدد جودة المنتج اإلعومي في توفر  يعكسهجيد وهذا  هواقع

تسكيد هيذا المسيتوى الجييد   تة ي  شروس الملكية الفكرية في عمليات جيودة اإلنتياج اإلعومييقيامها  أن

 . في الهيئة اإلعوميلواقع جودة المنتج 

 

 في المنتج اإلعالمي؟ اإلبداعما هو واقع : الثالثالسؤال  0.13.

هي درجة موافقية مرتفعية حييث  لغيت ( 1.22)قيمة المتوسط العام  أنيوح   1.7الجدول  إلتبالنظر 

، كميييا (1.22)واالنحيييراس المعيييياري   ،(11انظييير ملحييي  ) مييين درجييية الموافقييية الكليييية% 2..2نسييي تها 

 األسئلة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 1.06 3.73 اإلعالمي جودة المنتج
 مرتفعة 1.14 3.76 هنا  معايير تحدد جودة المنتج اإلعومي في الهيئة

 مرتفعة 1.12 3.72 تعمل الهيئة علت وتع مواصفات فنية محددة لجودة المنتج اإلعومي
 مرتفعة 1.16 3.59 الهيئة تقوم  تسجيل األعمال اإلعومية التي تنة   عليها معايير الجودة

 مرتفعة 1.15 3.61 تتخذ الهيئة إجراءات الجودة تمن حقول الملكية الفكرية
 مرتفعة 1.09 3.62 تة   الهيئة معايير االلتزام بحقول الملكية الفكرية

 مرتفعة 1.13 3.59 تقوم الهيئة  تة ي  شروس الملكية الفكرية في عمليات جودة اإلنتاج اإلعومي
الفكرية في الهيئة يعمل علت رفع درجة الجودة للمنتج تة ي  حماية الملكية 

 اإلعومي
 مرتفعة 1.21 3.90
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عينييية الدراسييية عليييت أسيييئلة هيييذا المحيييور مييين وجهييية نظييير المبحيييوثين  أفيييراد إجابييياتمتوسيييط  أنيوحييي  

 (. .7.0 – 1..1)تراوحت  ين 

 

في المنتج اإلعالمي مـن وجهـة نظـر العـاملين فـي الهيئـة العامـة لإلذاعـة  اإلبداعواقع : 3.1جدول 

 الفلسطينيةوالتلفزيون 

 

ن تة يي  حمايية حقيول الملكيية الفكريية يرفيع درجية أفيي السيسال الخياص بيموافقة للمبحيوثين علت أ كانت 

الخاصيية  السييسالقييل موافقيية فييي أفييي المقا ييل كانييت   .(.7.0)اإل ييداع لييدى اإلنتيياج اإلعومييي بالهيئيية 

 (.1..1)حقول عامليها وموظفيها الم دعين في عمليات اإلنتاج تة ي  الهيئة معايير حماية  

 

 األسئلة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 0.96 3.76 اإلبداع في اإلنتاج اإلعالمي
اإل داع لدى اإلنتاج اإلعومي  تة ي  حماية حقول الملكية الفكرية يرفع درجة

 بالهيئة
 مرتفعة 1.03 4.15

 مرتفعة 1.08 3.58 األفكار اإل داعية اإلنتاجية بمبادرات فردية محفوظة الحقول 
 مرتفعة 1.12 3.60 األفكار واإل داعات اإلنتاجية تسجل وف  إجراءات نظامية في الهيئة

 مرتفعة 1.11 3.56 حقول اإل داعإجراءات اعتماد اإلنتاجات اإلعومية تراعي 
 مرتفعة 1.16 3.84 إجراءات تسجيل االقتراحات واألفكار اإل داعية تحفز العاملين علت اإل داع

تة ي  الهيئة معايير حماية حقول عامليها وموظفيها الم دعين في عمليات 
 اإلنتاج

 مرتفعة 1.14 3.50

اختيار ( تع  أو قوة) عدم تة ي  حماية حقول الملكية الفكرية يسثر في
 النصوص

 مرتفعة 1.21 3.75
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الهيئيية العاميية لإلذاعيية والتلفزيييون فييي  اإل ييداع فييي اإلنتيياج اإلعومييينوحيي  ميين خييول نتييائج مسشييرات 

معيايير حمايية حقيول عامليهيا وموظفيهيا الم يدعين لتة ي  الهيئية  يعكسهجيد وهذا  هواقع أن الفلسةينية

األفكييار واإل ييداعات اإلنتاجييية وفيي  إجييراءات نظامييية فييي قيامهييا  تسييجيل  أنكمييا  ،اإلنتيياجفييي عمليييات 

 . في الهيئة اإلعوميالمنتج اإل داع في عززت هذا المستوى الجيد لواقع  الهيئة

 

 ما هو واقع التنافسية في المنتج اإلعالمي؟: الرابعالسؤال  0.11.



واقع التنافسية في المنتج اإلعالمي من وجهة نظر العاملين في الهيئة العامة لإلذاعـة : 1.1جدول 

 الفلسطينيةوالتلفزيون 

 

 األسئلة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 0.89 3.83 تنافسية المنتج اإلعالمي
 مرتفعة 1.08 3.61 اإلعومييوجد لدى الهيئة معايير تنافسية المنتج 

 مرتفعة 1.04 3.77 ةرح منتجات إعومية متشا هة أو مقلدة يسثر في الحكم علت المنتج اإلعومي
غياب حماية حقول الملكية الفكرية يسدي إلت عدم وجود تنافسية مفاتلة 

 للمنتج اإلعومي
 مرتفعة 1.05 3.88

 مرتفعة 1.05 3.74 تنافسية المنتج اإلعومي المحليسهولة استيراد إنتاجات إعومية يسثر في 
 مرتفعة 1.18 3.83 الدعم المادي لإلنتاج من الهيئة يسثر في مدى جودة اإلنتاج اإلعومي

عدم وجود حماية حقول الملكية الفكرية يسثر في درجة التنافس  ين اإلنتاجات 
 اإلعومية داخل الهيئة

 مرتفعة 1.11 3.74

حماية حقول الملكية الفكرية يسثر في درجة التنافس  ين اإلنتاجات عدم وجود 
 اإلعومية خارج الهيئة

 مرتفعة 1.07 3.82
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هي درجة موافقية مرتفعية حييث  لغيت ( 1..1)قيمة المتوسط العام  أنيوح   7.7الجدول  إلتبالنظر 

، كميييا (2..1)واالنحيييراس المعيييياري   ،(11انظييير ملحييي  ) مييين درجييية الموافقييية الكليييية% 22.2نسييي تها 

عينييية الدراسييية عليييت أسيييئلة هيييذا المحيييور مييين وجهييية نظييير المبحيييوثين  أفيييراد إجابييياتمتوسيييط  أنيوحييي  

 (. ...1- 1.20)تراوحت  ين 

 

ن غييياب حماييية حقييول الملكييية الفكرييية يييسدي إلييت أفييي السييسال الخيياص بييموافقيية للمبحييوثين علييت أ كانييت 

قيييل موافقييية فيييي السيييسال أفيييي المقا يييل كانيييت .  (...1)للمنيييتج اإلعوميييي عيييدم وجيييود تنافسيييية مفاتيييلة 

 (.1.20)الخاص يوجد لدى الهيئة معايير تنافسية المنتج اإلعومي 

   

 أن الفلسيةينيةالهيئية العامية لإلذاعية والتلفزييون في  في اإلنتاج اإلعوميتنافسية النتائج مسشرات  ينت 

الييدعم المييادي  تييوفير  القيييام أنكمييا  ،تنافسييية المنييتج اإلعومييي معيياييروجييود  يعكسييهجيييد وهييذا  هواقعيي

عييزز هييذا المسييتوى الجيييد لواقييع وبالتييالي ي ،لإلنتيياج ميين الهيئيية يييسثر فييي مييدى جييودة اإلنتيياج اإلعومييي

 . في الهيئة اإلعوميالمنتج في تنافسية ال

 

 اختبار فرضيات الدراسة 9.1

 الفرضية الرئيسة األولى 19.0.

فييي اتجاهييات أفييراد العينيية نحييو حماييية (  .1.1)ال توجييد فييرول ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى 

الجنس، العمر، المسهل العلمي، مكيان التسيوي ، مصيدر تموييل المنيتج )الملكية الفكرية تعزى لمتغيرات 

والتلفزيون، اليدخل الشيهري  لإلذاعة، ة يعة العمل في الهيئة العامة اإلعومي، ة يعة المنتج اإلعومي

 ((.بعملة الشيقل)
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 :ويتفرع عن هذه الفرضية ثماني فرضيات فرعية هي

فيي اتجاهيات أفيراد العينية نحييو (  .1.1)ال توجيد فيرول ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى  -0

 .حماية الملكية الفكرية تعزى لمتغير الجنس

 

 الجنسو حماية الملكية الفكرية تحليل التباين األحادي بين : 8.1جدول 

 المتوسط الحاالت الجنس
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

حماية الملكية 
 الفكرية

 . 0 27..1 72..1 1.121 .1.21 ..1.2 000 ذكر
 . 2 .1.22 1.122 1.1.7 1.222 ....1 2. أنثت

 . 0 1.212 21..1 1.1.7 1.2.2 1.222 022 المجموع

 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 حماية الملكية الفكرية

 .1.27 0.120 1.222 0 .1.2  ين المجموعات
     21..1 .02 000.02 داخل المجموعات

       022 .000.2 المجموع

 

انه ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات ذات داللة إحصائية وذل  واتح من  أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية .1.27حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 
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فيي اتجاهيات أفيراد العينية نحييو (  .1.1)ال توجيد فيرول ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى  -2

 .حماية الملكية الفكرية تعزى لمتغير العمر

 

 والعمرحماية الملكية الفكرية تحليل التباين األحادي بين : 0.1جدول 

 المتوسط الحاالت العمر
االنحراف 
 المعياري 

أ الخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

حماية 
الملكية 
 الفكرية

 . 2 1.221 ..1.1 1.122 1.2.2 0...1 22 سنة 11أقل من 
أقل  حتت 11من 
 سنة 71من 

.1 1..1. 1.22. 1.1.2 1.120 1.207 0 . 

أقل  حتت 71من 
 سنة 1.من 

12 1.2.7 1.222 1.000 1..21 7.11. 2 . 

 . 1 .7.22 1...1 1.0.2 1.222 2...1 .0 سنة فأكثر 1.
 . 0 1.212 21..1 1.1.7 1.2.2 1.222 022 المجموع

 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 حماية الملكية الفكرية

 1.027 0.220 1.222 1 2.22  ين المجموعات
     .2..1 021 012.11 داخل المجموعات

       022 .000.2 المجموع

 

نه ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات ذات داللة إحصائية وذل  واتح من أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 1.027حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 
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فيي اتجاهيات أفيراد العينية نحييو (  .1.1)ال توجيد فيرول ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى  -1

 .حماية الملكية الفكرية تعزى لمتغير المسهل العلمي

 

 والمؤهل العلميحماية الملكية الفكرية تحليل التباين األحادي بين : 7.1جدول 

 المتوسط الحاالت المؤهل العلمي
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

حماية 
الملكية 
 الفكرية

د لوم متوسط 
 فأقل

11 1.2111 1.20.7 1.0102 1.12.0 1.2102 2 . 

 . 0 1.2111 1.7722 1.1212 1.2227 22...1 002 بكالوريوس
د لوم 
 ماجستير/عالي

7. 1.2..2 1.2110 1.0121 1.72.2 1.2120 2 . 

 . 1 2702.. 1..2.2 1.7722 0.1111 7.1111 . دكتوراه

 . 0 1.21.2 211..1 .1.1.1 ...1.2 1.2227 022 المجموع

 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 حماية الملكية الفكرية

 1.202 .2..1 1.171 1 0.11  ين المجموعات
     .2..1 021 001.22 داخل المجموعات

       022 .000.2 المجموع

 

ذات داللة إحصائية وذل  واتح من ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات  أنه أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 1.202حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 



 

010 

فيي اتجاهيات أفيراد العينية نحييو (  .1.1)ال توجيد فيرول ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى  -7

 .حماية الملكية الفكرية تعزى لمتغير مكان التسوي 

 

 ومكان التسويقحماية الملكية الفكرية تحليل التباين األحادي بين : 5.1جدول 

 المتوسط الحاالت مكان التسويق
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

حماية 
الملكية 
 الفكرية

 . 2 02..1 12..1 1.122 .1.22 1.227 22 محلي
 . 2 1.221 .1.02 1.017 .2..1 1.772 .1 خارجي

 . 0 21..1 1.720 1.010 27..1 1.222 22 محلي وخارجي
 . 0 1.212 21..1 1.1.7 1.2.2 1.222 022 المجموع

 

 
 

 تحليل التباين

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  (F)قيمة  المربعات

 الداللة

 حماية الملكية الفكرية

 1.2.2 0.122 1.2.1 2 2..0  ين المجموعات
     22..1 027 001.12 داخل المجموعات

       022 .000.2 المجموع
 

 

ذات داللة إحصائية وذل  واتح من لمتوسةات نه ال توجد فرول  ين قيم اأ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 1.2.2حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 

 

 

 



 

011 

فيييي اتجاهيييات أفيييراد العينييية نحيييو (  .1.1)ال توجيييد فيييرول ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى  -.

 .اإلعوميحماية الملكية الفكرية تعزى لمتغير مصدر تمويل المنتج 
 

 اإلعالميحماية الملكية الفكرية ومصدر تمويل المنتج تحليل التباين األحادي بين : 2.1جدول 

 المتوسط الحاالت مصدر تمويل المنتج اإلعالمي
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

حماية الملكية 
 الفكرية

 . 2 20..1 1.212 .1.12 1.212 1.211 021 الهيئة

 . 0 1.271 .1.22 1.002 17..1 02..1 2. الحكومة

 . 2 1.227 1.122 1.022 01..1 1.121 .2 خاص

 . 0 1.212 21..1 1.1.7 1.2.2 1.222 022 المجموع
 

 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 حماية الملكية الفكرية
 1.112 1.1.7 20..0 2 1.27  ين المجموعات
     ....1 027 20..01 داخل المجموعات

       022 .000.2 المجموع
 

 

   الفكرية حماية الملكية: المتغير التابع
مصدر تمويل المنتج 

 اإلعالمي
(I)  

مصدر تمويل المنتج 
 اإلعالمي

(J)  

الفرق بين 
 المتوسط
(I-J) 

 أالخط
 المعياري 

مستوى 
 الداللة

 %(28)فترة الثقة 
الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

 الهيئة
 0.459 0.030- 0.086 0.124 0.214 الحكومة
 0.697 0.050 0.024 0.164 *0.373 خاص

 الحكومة
 0.030 0.459- 0.086 0.124 0.214- الهيئة
 0.518 0.199- 0.382 0.182 0.159 خاص

 خاص
 0.050- 0.697- 0.024 0.164 *0.373- الهيئة
 0.199 0.518- 0.382 0.182 0.159- الحكومة

 ..1.1مستوى  عند إحصائيةالفرل  ين المتوسط ذات داللة *: 
 



 

011 

فيرول  يين قييم المتوسيةات ذات داللية إحصيائية وذلي  واتيح مين هنيا   أن أعيوهيوح  من الجيداول 

وبذل  ال تعتمد الفرتية وتعتمد الفرتية  1.112حيث  لغت  .1.1من  أقلالتي ي ل  قيمتها  قيمة 

الفيرول لصيالح  نأت يين  Least Significant difference (LSD)فحيص اختبيار وعنيد   .ال ديلية

 .اإلعوميتمويل المنتج خيار الهيئة كمصدر 

 
 

فيييي اتجاهيييات أفيييراد العينييية نحيييو (  .1.1)ال توجيييد فيييرول ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى  -2

 .اإلعوميحماية الملكية الفكرية تعزى لمتغير ة يعة المنتج 

 

 اإلعالميحماية الملكية الفكرية وطبيعة المنتج تحليل التباين األحادي بين : 01.1جدول 

 المتوسط الحاالت طبيعة المنتج اإلعالمي
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

حماية 
الملكية 
 الفكرية

 . 1 .7.11 1.0.2 1.021 1.222 1...1 02 لميف
 . 2 1.2.0 .1.72 1.1.2 .1.21 1.211 21 تقرير
 . 2 1.200 2.220 ..1.0 21..1 1.102 02 فيديو
 . 2 1...1 .2..1 ..1.1 1.277 1.217 20  رنامج
 . 1 7.700 1.112 1.222 1.270 .2..1 . مسلسل

 . 0 7.021 2.217 1.220 0.1.1 .1..1 01 نقل مباشر
أكثر من منتج 

 إعومي
00 1..0. 1.2.0 1.222 1.107 7.121 1 . 

 . 0 1.212 21..1 1.1.7 1.2.2 1.222 022 المجموع
 

 
 



 

011 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 حماية الملكية الفكرية

 1.772 1.222 1...1 2 1.12  ين المجموعات
     22..1 021 21..01 داخل المجموعات

       022 .000.2 المجموع

 

نه ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات ذات داللة إحصائية وذل  واتح من أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 1.772حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 

 

فيييي اتجاهيييات أفيييراد العينييية نحيييو (  .1.1)ال توجيييد فيييرول ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى  -2

 .والتلفزيون  لإلذاعةة العمل في الهيئة العامة حماية الملكية الفكرية تعزى لمتغير ة يع

 

  



 

011 

حماية الملكية الفكرية وطبيعة العمل في الهيئة العامة تحليل التباين األحادي بين : 00.1جدول 

 والتلفزيون  لإلذاعة

طبيعة العمل في الهيئة 
 والتلفزيون  لإلذاعةالعامة 

 المتوسط الحاالت
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

حماية 
الملكية 
 الفكرية

 . 1 7.071 22..1 1.011 1.222 21..1 21 محرر
 . 2 1.212 ..1.2 1.000 1.200 02..1 70 مخرج

 7 0 1.220 2.222 1.271 1.270 1.211 .0 تسيناريس
 . 2 7.1.7 12..1 1.017 .1.22 .1.22 22 مونتير
 . 1 7.127 1.221 1.122 22..1 27..1 17 معد
 . 2 1...1 1.100 1.070 1.202 .2..1 72 مقدم
 7 7         7.111 0 منشد
 7 1 72..7 2.2.7 1.2.1 11..1 1.2.1 7 ملحن
 1 1 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1 مصور
 1 2 1.... 1...1- 11..1 1.212 11..2 2 ممثل

 7 1 7.702 0...2 1.2.2 22..1 11..1 7 معد ومقدم
 7 7         7.111 0 مخرج ومونتير

 . 0 1.212 21..1 1.1.7 1.2.2 1.222 022 المجموع
 
 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 حماية الملكية الفكرية

 1.121 0.2.0 .1.22 00 01.22  ين المجموعات
     72..1 ..0 010.21 داخل المجموعات

       022 .000.2 المجموع
 



 

011 

نه ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات ذات داللة إحصائية وذل  واتح من أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 1.121حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 

 

فيييي اتجاهيييات أفيييراد العينييية نحيييو (  .1.1)ال توجيييد فيييرول ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى  -.

 (.بعملة الشيقل)حماية الملكية الفكرية تعزى لمتغير الدخل الشهري 
 

 (بعملة الشيقل)الدخل الشهري و حماية الملكية الفكرية تحليل التباين األحادي بين : 09.1جدول 

 الدخل الشهري 
 (بعملة الشيقل)

 المتوسط الحاالت
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

حماية 
الملكية 
 الفكرية

 7 1 1.212 17..2 1.0.7 ..1.7 1.2.2 2 00.11أقل من 
00.11-20722 .2 1.720 1.2.2 1.017 1.2.7 1.222 2 . 
20.11-10722 012 1.202 1.22. 1.122 1..22 1..22 0 . 
10.11-70722 22 1.212 1...0 1.027 1.122 1..27 1 . 
 . 1 12..7 2.220 1.127 12..1 11..1 . 70.11أكثر من 
 . 0 1.212 21..1 1.1.7 1.2.2 1.222 022 المجموع

 

 
 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 حماية الملكية الفكرية

 ..1.2 .0.22 1.202 7 2..2  ين المجموعات

     .2..1 022 012.12 داخل المجموعات

       022 .000.2 المجموع

نه ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات ذات داللة إحصائية وذل  واتح من أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية ..1.2حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 



 

011 

 

 الثانيةالفرضية الرئيسة  19.9.

فييي اتجاهييات أفييراد العينيية نحييو جييودة (  .1.1)ال توجييد فييرول ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى 

الجييينس، العمييير، المسهيييل العلميييي، مكيييان التسيييوي ، مصيييدر تموييييل )المنيييتج اإلعوميييي تعيييزى لمتغييييرات 

والتلفزييون، اليدخل  لإلذاعية، ة يعية العميل فيي الهيئية العامية اإلعومي، ة يعة المنتج اإلعوميالمنتج 

 ((.بعملة الشيقل)الشهري 

 

 :الفرضية ثماني فرضيات فرعية هيويتفرع عن هذه 

فيي اتجاهيات أفيراد العينية نحييو (  .1.1)ال توجيد فيرول ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى  -0

 .جودة المنتج اإلعومي تعزى لمتغير الجنس

 الجنسو جودة المنتج اإلعالمي تحليل التباين األحادي بين : 03.1جدول 

 المتوسط الحاالت الجنس
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

نتج جودة الم
 اإلعومي

 . 0 .7.17 1.222 1.122 0.120 ....1 001 ذكر

 . 0 01..1 1.171 1.002 .0.12 22..1 .. أنثت

 . 0 1...1 7...1 1.122 0.121 1.211 .02 المجموع
 

 
 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 اإلعومي جودة المنتج

 1.122 1.112 .1.21 0 1.20  ين المجموعات
     0.000 021 207.71 داخل المجموعات

       027 01..20 المجموع



 

011 

ذات داللة إحصائية وذل  واتح من ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات نه أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 1.122حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 

 

فييي اتجاهييات أفييراد العينيية نحييو (  .1.1)ال توجييد فييرول ذات دالليية إحصييائية عنييد مسييتوى  -2

 .جودة المنتج اإلعومي تعزى لمتغير العمر

 

 والعمرجودة المنتج اإلعالمي تحليل التباين األحادي بين : 01.1جدول 

 المتوسط الحاالت العمر
االنحراف 
 المعياري 

 طأالخ
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

جودة 
المنتج 
 اإلعومي

 . 0 21..1 1.121 .1.01 ..0.1 21..1 20 سنة 11أقل من 
أقل  حتت 11من 
 سنة 71من 

.1 1.22. 0.171 1.002 1.721 1.2.2 0 . 

أقل  حتت 71من 
 سنة 1.من 

12 1.22. 0.122 1.022 1.70. 7.071 0 . 

 . 0 7.201 1.220 1.2.2 .0.12 7.022 .0 سنة فأكثر 1.

 . 0 1...1 7...1 1.122 0.121 1.211 .02 المجموع
 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 جودة المنتج اإلعومي

 1.271 0.717 22..0 1 7.20  ين المجموعات

     0.002 020 201.71 داخل المجموعات

       027 01..20 المجموع
 



 

019 

ذات داللة إحصائية وذل  واتح من ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات نه أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 1.271حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 

 

فيي اتجاهيات أفيراد العينية نحيو جيودة (  .1.1)ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عنيد مسيتوى  -1

 .المنتج اإلعومي تعزى لمتغير المسهل العلمي

 والمؤهل العلميجودة المنتج اإلعالمي تحليل التباين األحادي بين : 08.1جدول 

 المتوسط الحاالت المؤهل العلمي
االنحراف 

 المعياري 

 أالخط

 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 

 للمتوسط
القيمة 

 الدنيا

القيمة 

 القصوى 
 الحد األعلى الحد األدنى

جودة 

المنتج 

 اإلعومي

د لوم متوسط 

 فأقل
22 1..22 0.112. 1.0.22 1.7721 7.21.2 0 . 

 . 0 1.2010 ..2..1 1.1221 0.1722 1.202 002 بكالوريوس

د لوم 

 ماجستير/عالي
77 1.222 0.122. 1.02.1 1.7121 7.0122 2 . 

 . 0 1702.. 1..0.1 1.2211 0.7.12 1.211 . دكتوراه

 . 0 10...1 12...1 1.12.2 0.1217 1.211 .02 المجموع

 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 جودة المنتج اإلعومي

 1.222 21..1 22..1 1 .0.2  ين المجموعات

     0.011 020 202.12 داخل المجموعات

       027 01..20 المجموع
 



 

001 

ذات داللة إحصائية وذل  واتح من ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات نه أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 1.222حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 

 

فيي اتجاهيات أفيراد العينية نحيو جيودة (  .1.1)ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عنيد مسيتوى  -7

 .المنتج اإلعومي تعزى لمتغير مكان التسوي 

 

 ومكان التسويقجودة المنتج اإلعالمي تحليل التباين األحادي بين : 00.1جدول 

االنحراف  المتوسط الحاالت مكان التسويق
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

جودة 
المنتج 
 اإلعومي

 . 0 1.227 10..1 1.012 0.112 1.272 20 محلي

 . 2 7.122 1.2.2 .1.21 .0.27 1.222 12 خارجي

 . 0 ..1.2 .1..1 1.020 1.221 1.272 22 محلي وخارجي

 . 0 1...1 7...1 1.122 0.121 1.211 .02 المجموع
 

 
 تحليل التباين

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  (F)قيمة  المربعات

 الداللة

 جودة المنتج اإلعومي

 .1.21 1.122 1.122 2 .1.0  ين المجموعات

     .0.01 022 .202.2 داخل المجموعات

       027 01..20 المجموع
 

 

نه ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات ذات داللة إحصائية وذل  واتح من أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية .1.21حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 



 

000 

في اتجاهات أفراد العينة نحو جودة (  .1.1)ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى  -.

 .اإلعوميالمنتج اإلعومي تعزى لمتغير مصدر تمويل المنتج 

 

 اإلعالميمصدر تمويل المنتج و جودة المنتج اإلعالمي تحليل التباين األحادي بين : 07.1جدول 

مصدر تمويل المنتج 

 اإلعالمي
 المتوسط الحاالت

االنحراف 

 المعياري 

 أالخط

 المعياري 

فترة الثقة 

القيمة  للمتوسط%( 28)

 الدنيا

القيمة 

الحد  القصوى 

 األدنى

الحد 

 األعلى

جودة المنتج 

 اإلعومي

 . 0 7.102 1.222 .1.12 0.122 22..1 .00 الهيئة

 . 0 1.2.1 ..1.1 .1.07 0.127 1.2.7 2. الحكومة

 . 2 .2..1 .1.12 1.210 .0.11 1.7.1 .2 خاص

 . 0 1...1 7...1 1.122 0.121 1.211 .02 المجموع

 

 تحليل التباين

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  (F)قيمة  المربعات

 الداللة

 جودة المنتج اإلعومي

 1.2.0 0.222 0.710 2 2..2  ين المجموعات

     0.020 022 22..20 داخل المجموعات

       027 01..20 المجموع
 

 

ذات داللة إحصائية وذل  واتح من ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات نه أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 1.2.0حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 
 



 

001 

في اتجاهات أفراد العينة نحو جودة (  .1.1)ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2

 .اإلعوميالمنتج اإلعومي تعزى لمتغير ة يعة المنتج 

 

 اإلعالميوطبيعة المنتج جودة المنتج اإلعالمي تحليل التباين األحادي بين : 05.1جدول 

االنحراف  المتوسط الحاالت طبيعة المنتج اإلعالمي
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

جودة 
المنتج 
 اإلعومي

 7 1 7.112 1.721 1.010 1.7.2 1.2.1 02 لميف

 . 2 7.021 ....1 1.017 0.172 2...1 20 تقرير

 . 2 11..1 2.212 .1.21 .2..1 .1.12 02 فيديو

 . 0 7.112 1.7.2 1.071 0.022 1.220 20  رنامج

 . 1 7.2.7 1.222 1.1.1 1.220 .7.02 . مسلسل

 . 0 7.122 21..2 .1.12 0.0.2 .1.11 01 نقل مباشر
أكثر من منتج 

 إعومي
00 1.222 1.21. 1.221 1.021 7.11. 2 . 

 . 0 1...1 7...1 1.122 0.121 1.211 .02 المجموع
 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 جودة المنتج اإلعومي

 .1.12 0.177 0.022 2 2.11  ين المجموعات

     0.021 ..0 200.01 المجموعاتداخل 

       027 01..20 المجموع
 

 

ذات داللة إحصائية وذل  واتح من ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات نه أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية .1.12حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 



 

001 

في اتجاهات أفراد العينة نحو جودة (  .1.1)ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى  -2

 .والتلفزيون  لإلذاعةالمنتج اإلعومي تعزى لمتغير ة يعة العمل في الهيئة العامة 

 

طبيعة العمل في الهيئة العامة و جودة المنتج اإلعالمي تحليل التباين األحادي بين : 02.1جدول 

 والتلفزيون  لإلذاعة

طبيعة العمل في الهيئة العامة 
 والتلفزيون  لإلذاعة

 المتوسط الحاالت
االنحراف 
 المعياري 

 طأالخ
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

جودة 
المنتج 
 اإلعومي

 . 1 7.2.2 7.170 ..1.0 1.222 7.127 22 محرر

 . 0 72..1 1.210 1.021 0.102 .2..1 71 مخرج

 . 0 .2..1 12..2 1.102 0.212 1.211 .0 تسيناريس

 . 2 7.172 1.2.2 ..1.0 1.220 1.222 22 مونتير

 . 0 7.127 1.212 1.021 .0.02 7.111 17 معد

 . 0 7.1.0 1.111 1.022 ..0.0 1.221 72 مقدم

 7 7         7.111 0 منشد

 . 1 222.. 2.210 .1.71 02..1 7.111 7 ملحن

 7 1 010.. 2.212 1.111 22..1 1.222 1 مصور

 1 1 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 2 ممثل

 7 2 7.222 0.210 .1.71 02..1 1.111 7 معد ومقدم

 7 7         7.111 0 مخرج ومونتير

 . 0 1...1 7...1 1.122 0.121 1.211 .02 المجموع
 

 
 
 
 
 



 

001 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 جودة المنتج اإلعومي

 1.120 .0.22 0.200 00 20.12  ين المجموعات

     0.122 0.1 022.00 داخل المجموعات

       027 01..20 المجموع

 

نيه توجيد فيرول  يين قييم المتوسيةات ذات داللية إحصيائية وذلي  واتيح مين أ أعيوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 1.120حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أقل من  قيمة 

 

فييي اتجاهييات أفيراد العينيية نحييو (  .1.1)ال توجيد فييرول ذات داللية إحصييائية عنييد مسيتوى  -.

 (.بعملة الشيقل)اإلعومي تعزى لمتغير الدخل الشهري جودة المنتج 

 

 والدخل الشهري جودة المنتج اإلعالمي تحليل التباين األحادي بين : 91.1جدول 

 الدخل الشهري 
 (بعملة الشيقل)

 المتوسط الحاالت
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط%( 28)

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

جودة 
المنتج 
 اإلعومي

 . 1 7.222 77..2 1.222 1.2.2 20..1 2 00.11أقل من 

00.11-20722 .2 1..20 0.0.1 1.0.2 1.27. 1..2. 0 . 

20.11-10722 01. 1...2 1.22. 1.12. 1.22. 7.172 0 . 

10.11-70722 22 1.222 0.122 1.211 1.2.1 7.21. 0 . 

 . 0 .22.. 12..1 7...1 .0.21 1.2.1 7 70.11أكثر من 

 . 0 1...1 7...1 1.122 0.121 1.211 .02 المجموع
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 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 جودة المنتج اإلعومي

 1.702 1.2.0 0.011 7 7.70  ين المجموعات

     .0.02 021 201.22 داخل المجموعات

       027 01..20 المجموع
 

 

ذات داللة إحصائية وذل  واتح من ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات نه أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 1.702حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 

 

 ةالثالثالفرضية الرئيسة  19.3.

في  اإل داعفي اتجاهات أفراد العينة نحو (  .1.1)ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى 

الجييينس، العمييير، المسهيييل العلميييي، مكيييان التسيييوي ، مصيييدر تموييييل )المنيييتج اإلعوميييي تعيييزى لمتغييييرات 

والتلفزييون، اليدخل  لإلذاعية، ة يعية العميل فيي الهيئية العامية اإلعومي، ة يعة المنتج اإلعوميالمنتج 

 ((.بعملة الشيقل)الشهري 

 

 :ويتفرع عن هذه الفرضية ثماني فرضيات فرعية هي

فيي اتجاهيات أفيراد العينية نحييو (  .1.1)ال توجيد فيرول ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى  -0

 .في المنتج اإلعومي تعزى لمتغير الجنس اإل داع

 

 

 



 

001 

 الجنسو في المنتج اإلعالمي  اإلبداعتحليل التباين األحادي بين : 90.1جدول 

 المتوسط الحاالت الجنس
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
حد ال القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

في اإلنتاج اإل داع 
 اإلعومي

 . 0 1.222 .1.22 1.1.2 1.272 12..1 000 ذكر

 . 0 .1.21 1.7.2 1.012 1.2.1 .1.22 2. أنثت

 . 0 20..1 1.222 .1.12 1.2.2 1.2.2 022 المجموع
 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

اإل داع في اإلنتاج 
 اإلعومي

 1.7.0 21..1 .2..1 0 1..1  ين المجموعات

     1.222 .02 .022.2 داخل المجموعات

       022 0.1.11 المجموع
 

 

ذات داللة إحصائية وذل  واتح من ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات نه أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 1.7.0حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 

 

فيييي اتجاهيييات أفيييراد العينييية نحيييو (  .1.1)ال توجيييد فيييرول ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى  -2

 .في المنتج اإلعومي تعزى لمتغير العمر اإل داع

 

 

 



 

001 

 والعمرفي المنتج اإلعالمي  اإلبداعتحليل التباين األحادي بين : 99.1جدول 

 المتوسط الحاالت العمر
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

اإل داع 
في 

اإلنتاج 
 اإلعومي

 . 2 1.212 .1.77 1.021 .1.22 1.227 22 سنة 11أقل من 
أقل  حتت 11من 
 سنة 71من 

.1 1.2.. 0.107 1.001 1.722 1.201 0 . 

أقل  حتت 71من 
 سنة 1.من 

12 1.272 1...1 1.07. 1.2.2 7.212 0 . 

 . 2 7.111 .1.72 1.022 12..1 2...1 .0 سنة فأكثر 1.

 . 0 20..1 1.222 .1.12 1.2.2 1.2.2 022 المجموع
 

 
 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

اإل داع في اإلنتاج 
 اإلعومي

 1.7.7 21..1 1.2.2 1 2.22  ين المجموعات

     1.222 021 11..02 داخل المجموعات

       022 0.1.11 المجموع
 

ذات داللة إحصائية وذل  واتح من ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات نه أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 1.7.7حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 

 

فيييي اتجاهيييات أفيييراد العينييية نحيييو (  .1.1)ال توجيييد فيييرول ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى  -1

 .في المنتج اإلعومي تعزى لمتغير المسهل العلمي اإل داع

 



 

001 

 والمؤهل العلميفي المنتج اإلعالمي  اإلبداعتحليل التباين األحادي بين : 93.1جدول 

 المتوسط الحاالت المؤهل العلمي
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

اإل داع في 
اإلنتاج 
 اإلعومي

 د لوم متوسط
 فأقل

11 1.222 1...22 1.022. 1.2177 7.2221 2 . 

 . 0 017..1 1.7.02 1.1201 .1.2.2 1.212 002 بكالوريوس
د لوم 
 ماجستير/عالي

7. 1.211 1...21 1.0122 1.2220 7.211. 2 . 

 . 2 0212.. .2.712 1.7.22 0.12.7 11..1 . دكتوراه

 . 0 200..1 1.2202 1.12.1 1.2.20 1.2.2 022 المجموع

 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

اإل داع في اإلنتاج 
 اإلعومي

 1.022 0.222 07..0 1 7..7  ين المجموعات

     1.200 021 22..02 داخل المجموعات

       022 0.1.11 المجموع

 

ذات داللة إحصائية وذل  واتح من ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات نه أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 1.022حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 

 

فيييي اتجاهيييات أفيييراد العينييية نحيييو (  .1.1)ال توجيييد فيييرول ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى  -7

 .في المنتج اإلعومي تعزى لمتغير مكان التسوي  اإل داع
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 ومكان التسويقفي المنتج اإلعالمي  اإلبداعتحليل التباين األحادي بين : 91.1جدول 

 المتوسط الحاالت مكان التسويق
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

اإل داع في 
اإلنتاج 
 اإلعومي

 . 2 1.227 1.210 1.120 .2..1 1.2.1 22 محلي

 . 0 ..1.2 .1.22 .1.02 0.122 1.212 .1 خارجي

 . 0 7.112 .7..1 1.021 .0.11 1.220 22 محلي وخارجي

 . 0 20..1 1.222 .1.12 1.2.2 1.2.2 022 المجموع

 

 تحليل التباين

 التباينمصدر 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

اإل داع في اإلنتاج 
 اإلعومي

 1.221 1.122 .1.12 2 1.27  ين المجموعات

     1.222 027 2..022 داخل المجموعات

       022 0.1.11 المجموع

 

ذات داللة إحصائية وذل  واتح من ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات نه أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 1.221حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 

 

فيييي اتجاهيييات أفيييراد العينييية نحيييو (  .1.1)ال توجيييد فيييرول ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى  -.

 .اإلعوميفي المنتج اإلعومي تعزى لمتغير مصدر تمويل المنتج  اإل داع
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مصدر تمويل المنتج و في المنتج اإلعالمي  اإلبداعتحليل التباين األحادي بين : 98.1جدول 

 اإلعالمي

مصدر تمويل المنتج 
 اإلعالمي

 المتوسط الحاالت
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

اإل داع في 
اإلنتاج 
 اإلعومي

 . 0 7.1.2 1.222 1.1.7 .1.20 22..1 021 الهيئة

 . 0 .1.21 1.121 1.072 0.1.0 .1.20 2. الحكومة

 . 2 1.2.2 1.171 1.021 22..1 1.711 .2 خاص

 . 0 20..1 1.222 .1.12 1.2.2 1.2.2 022 المجموع
 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

اإل داع في اإلنتاج 
 اإلعومي

 1.111 21..1 1.211 2 2.70  ين المجموعات

     22..1 027 021.21 داخل المجموعات

       022 0.1.11 المجموع
 

   اإلبداع في اإلنتاج اإلعالمي: التابعالمتغير 
مصدر تمويل المنتج 

 اإلعالمي
(I)  

مصدر تمويل المنتج 
 اإلعالمي

(J)  

الفرق بين 
 المتوسط
(I-J) 

الخطاء 
 المعياري 

مستوى 
 الداللة

 %(28)فترة الثقة 
الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

 الهيئة
 0.586 0.034- 0.080 0.157 0.276 الحكومة
 0.902 0.081 0.019 0.208 0.492* خاص

 الحكومة
 0.034 0.586- 0.080 0.157 0.276- الهيئة
 0.670 0.239- 0.351 0.230 0.215 خاص

 خاص
 0.081- 0.902- 0.019 0.208 0.492-* الهيئة
 0.239 0.670- 0.351 0.230 0.215- الحكومة

 ..1.1مستوى  عند إحصائيةالفرل  ين المتوسط ذات داللة *: 
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ذات داللية إحصيائية وذلي  واتيح مين  يين قييم المتوسيةات هنيا  فيرول  نأ أعيوهيوح  من الجيداول 

وبذل  ال تعتمد الفرتية وتعتمد الفرتية  1.111حيث  لغت  .1.1من  أقلالتي ي ل  قيمتها  قيمة 

الفيرول لصيالح  إنت يين  Least Significant difference (LSD)فحيص اختبيار وعنيد   .ال ديلية

 .اإلعوميتمويل المنتج خيار الهيئة كمصدر 
 

فيييي اتجاهيييات أفيييراد العينييية نحيييو (  .1.1)ال توجيييد فيييرول ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى  -2

 .اإلعوميفي المنتج اإلعومي تعزى لمتغير ة يعة المنتج  اإل داع
 

 اإلعالميطبيعة المنتج و في المنتج اإلعالمي  اإلبداعتحليل التباين األحادي بين : 90.1جدول 

 المتوسط الحاالت طبيعة المنتج اإلعالمي
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

اإل داع في 
اإلنتاج 
 اإلعومي

 . 2 7.222 1.220 .1.20 1.2.7 1.2.1 02 فليم

 . 2 1.2.1 1.777 1.022 0.101 .1.22 21 تقرير

 . 2 2...1 0...2 1.212 0.102 .1.12 02 فيديو

 . 0 7.022 1.2.2 .1.00 1.227 2...1 20  رنامج

 . 1 7.170 1.0.2 1.2.1 1.212 1.2.1 . مسلسل

 . 0 .7.22 1.021 1.221 1.272 1.222 01 نقل مباشر
أكثر من منتج 

 إعومي
00 7.111 1.212 1.020 1..2. 7.72. 1 . 

 . 0 20..1 1.222 .1.12 1.2.2 1.2.2 022 المجموع
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 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

اإل داع في اإلنتاج 
 اإلعومي

 1.727 1.212 11..1 2 11..  ين المجموعات

     1.221 021 10..02 داخل المجموعات

       022 0.1.11 المجموع

 

ذات داللة إحصائية وذل  واتح من ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات نه أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 1.727حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 

 

فيييي اتجاهيييات أفيييراد العينييية نحيييو (  .1.1)ال توجيييد فيييرول ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى  -2

 .والتلفزيون  لإلذاعةفي المنتج اإلعومي تعزى لمتغير ة يعة العمل في الهيئة العامة  اإل داع
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طبيعة العمل في الهيئة و في المنتج اإلعالمي  اإلبداعتحليل التباين األحادي بين : 97.1جدول 

 والتلفزيون  لإلذاعةالعامة 

طبيعة العمل في الهيئة 
 والتلفزيون  لإلذاعةالعامة 

 المتوسط الحاالت
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

اإل داع في 
اإلنتاج 
 اإلعومي

 . 2 .7.77 1.272 1.027 .1.22 7.171 21 محرر

 . 0 22..1 1.111 1.071 27..1 ....1 70 مخرج

 . 0 .2..1 12..2 1.102 0.212 1.211 .0 تسيناريس

 . 2 .7.12 1.1.7 1.027 1.211 1.270 22 مونتير

 . 2 7.721 27..1 1.0.2 .1.22 7.072 17 معد

 . 2 7.000 .1..1 1.072 1.222 01..1 72 مقدم

 7 7         7.111 0 منشد

 7 7 7.111 7.111 1.111 1.111 7.111 7 ملحن

 1 1 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1 مصور

 1 1 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 2 ممثل

 7 2 7.222 0.210 .1.71 02..1 1.111 7 معد ومقدم

 1 1         1.111 0 مخرج ومونتير

 . 0 20..1 1.222 .1.12 1.2.2 1.2.2 022 المجموع
 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

اإل داع في اإلنتاج 
 اإلعومي

 1.112 0.2.2 0.217 00 02.12  ين المجموعات

     22..1 ..0 020.21 داخل المجموعات

       022 0.1.11 المجموع
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 اإلبداع في اإلنتاج اإلعالمي: المتغير التابع
طبيعة العمل في الهيئة 

 والتلفزيون  لإلذاعةالعامة 
(I) 

طبيعة العمل في الهيئة 
 والتلفزيون  لإلذاعةالعامة 

(J) 

الفرق بين 
 المتوسط
(I-J) 

 أالخط
 المعياري 

مستوى 
 الداللة

 %(28)فترة الثقة 

 الحد األعلى الحد األدنى

 0.936 0.020- 0.060 0.242 0.458 مخرج محرر
 1.453 0.234 0.007 0.309 *0.843 تسيناريس
 0.824 0.218- 0.253 0.264 0.303 مونتير
 0.392 0.599- 0.681 0.251 0.104- معد
 0.710 0.242- 0.334 0.241 0.234 مقدم
 1.038 0.951- 0.931 0.504 0.043 ملحن
 2.171 0.084- 0.069 0.571 1.043 مصور
 2.038 0.049 0.040 0.504 *1.043 معد ومقدم

 1.788 0.201- 0.117 0.504 0.793 **أخرى 
 0.020 0.936- 0.060 0.242 0.458- محرر مخرج

 0.939 0.169- 0.172 0.281 0.385 تسيناريس
 0.300 0.610- 0.501 0.231 0.155- مونتير
 0.136- 0.988- 0.010 0.216 0.562-* معد
 0.179 0.627- 0.274 0.204 0.224- مقدم
 0.547 1.376- 0.396 0.488 0.415- ملحن
 1.684 0.513- 0.294 0.557 0.585 مصور
 1.547 0.376- 0.231 0.488 0.585 معد ومقدم

 1.297 0.626- 0.492 0.488 0.335 **أخرى 
 0.234- 1.453- 0.007 0.309 *0.843- محرر تسيناريس

 0.169 0.939- 0.172 0.281 0.385- مخرج
 0.051 1.132- 0.073 0.300 0.541- مونتير
 0.378- 1.516- 0.001 0.288 *0.947- معد
 0.057- 1.162- 0.031 0.280 *0.610- مقدم
 0.233 1.833- 0.128 0.524 0.800- ملحن
 1.361 0.961- 0.734 0.589 0.200 مصور
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 اإلبداع في اإلنتاج اإلعالمي: المتغير التابع
طبيعة العمل في الهيئة 

 والتلفزيون  لإلذاعةالعامة 
(I) 

طبيعة العمل في الهيئة 
 والتلفزيون  لإلذاعةالعامة 

(J) 

الفرق بين 
 المتوسط
(I-J) 

 أالخط
 المعياري 

مستوى 
 الداللة

 %(28)فترة الثقة 

 الحد األعلى الحد األدنى

 1.233 0.833- 0.703 0.524 0.200 معد ومقدم تسيناريس
 0.983 1.083- 0.924 0.524 0.050- **أخرى 

 0.218 0.824- 0.253 0.264 0.303- محرر مونتير
 0.610 0.300- 0.501 0.231 0.155 مخرج
 1.132 0.051- 0.073 0.300 0.541 تسيناريس
 0.067 0.880- 0.092 0.240 0.406- معد
 0.384 0.522- 0.765 0.230 0.069- مقدم
 0.724 1.243- 0.604 0.499 0.259- ملحن
 1.858 0.377- 0.193 0.566 0.741 مصور
 1.724 0.243- 0.139 0.499 0.741 معد ومقدم

 1.474 0.493- 0.326 0.499 0.491 **أخرى 
 0.599 0.392- 0.681 0.251 0.104 محرر معد

 0.988 0.136 0.010 0.216 *0.562 مخرج
 1.516 0.378 0.001 0.288 *0.947 تسيناريس
 0.880 0.067- 0.092 0.240 0.406 مونتير
 0.761 0.086- 0.118 0.215 0.338 مقدم
 1.118 0.823- 0.765 0.492 0.147 ملحن
 2.253 0.041 0.042 0.561 *1.147 مصور
 2.118 0.177 0.021 0.492 *1.147 معد ومقدم

 1.868 0.073- 0.070 0.492 0.897 **أخرى 
 0.242 0.710- 0.334 0.241 0.234- محرر مقدم

 0.627 0.179- 0.274 0.204 0.224 مخرج
 1.162 0.057 0.031 0.280 *0.610 تسيناريس
 0.522 0.384- 0.765 0.230 0.069 مونتير
 0.086 0.761- 0.118 0.215 0.338- معد
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 اإلبداع في اإلنتاج اإلعالمي: المتغير التابع
طبيعة العمل في الهيئة 

 والتلفزيون  لإلذاعةالعامة 
(I) 

طبيعة العمل في الهيئة 
 والتلفزيون  لإلذاعةالعامة 

(J) 

الفرق بين 
 المتوسط
(I-J) 

 أالخط
 المعياري 

مستوى 
 الداللة

 %(28)فترة الثقة 

 الحد األعلى الحد األدنى

 0.770 1.151- 0.696 0.487 0.190- ملحن مقدم
 1.907 0.288- 0.147 0.556 0.810 مصور
 1.770 0.151- 0.098 0.487 0.810 معد ومقدم

 1.520 0.401- 0.252 0.487 0.560 **أخرى 
 0.951 1.038- 0.931 0.504 0.043- محرر ملحن

 1.376 0.547- 0.396 0.488 0.415 مخرج
 1.833 0.233- 0.128 0.524 0.800 تسيناريس
 1.243 0.724- 0.604 0.499 0.259 مونتير
 0.823 1.118- 0.765 0.492 0.147- معد
 1.151 0.770- 0.696 0.487 0.190 مقدم
 2.402 0.402- 0.161 0.711 1.000 مصور
 2.298 0.298- 0.130 0.658 1.000 معد ومقدم

 2.048 0.548- 0.256 0.658 0.750 **أخرى 
 0.084 2.171- 0.069 0.571 1.043- محرر مصور

 0.513 1.684- 0.294 0.557 0.585- مخرج
 0.961 1.361- 0.734 0.589 0.200- تسيناريس
 0.377 1.858- 0.193 0.566 0.741- مونتير
 0.041- 2.253- 0.042 0.561 *1.147- معد
 0.288 1.907- 0.147 0.556 0.810- مقدم
 0.402 2.402- 0.161 0.711 1.000- ملحن

 1.402 1.402- 1.000 0.711 0.000 معد ومقدم
 1.152 1.652- 0.725 0.711 0.250- **أخرى 

 0.049- 2.038- 0.040 0.504 *1.043- محرر معد ومقدم
 0.376 1.547- 0.231 0.488 0.585- مخرج
 0.833 1.233- 0.703 0.524 0.200- تسيناريس
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 اإلبداع في اإلنتاج اإلعالمي: المتغير التابع
طبيعة العمل في الهيئة 

 والتلفزيون  لإلذاعةالعامة 
(I) 

طبيعة العمل في الهيئة 
 والتلفزيون  لإلذاعةالعامة 

(J) 

الفرق بين 
 المتوسط
(I-J) 

 أالخط
 المعياري 

مستوى 
 الداللة

 %(28)فترة الثقة 

 الحد األعلى الحد األدنى

 0.243 1.724- 0.139 0.499 0.741- مونتير معد ومقدم
 0.177- 2.118- 0.021 0.492 *1.147- معد
 0.151 1.770- 0.098 0.487 0.810- مقدم
 0.298 2.298- 0.130 0.658 1.000- ملحن
 1.402 1.402- 1.000 0.711 0.000 مصور
 1.048 1.548- 0.704 0.658 0.250- **أخرى 

 0.201 1.788- 0.117 0.504 0.793- محرر **أخرى 
 0.626 1.297- 0.492 0.488 0.335- مخرج
 1.083 0.983- 0.924 0.524 0.050 تسيناريس
 0.493 1.474- 0.326 0.499 0.491- مونتير
 0.073 1.868- 0.070 0.492 0.897- معد
 0.401 1.520- 0.252 0.487 0.560- مقدم
 0.548 2.048- 0.256 0.658 0.750- ملحن
 1.652 1.152- 0.725 0.711 0.250 مصور
 1.548 1.048- 0.704 0.658 0.250 معد ومقدم

 ..1.1مستوى  عند إحصائيةالفرل  ين المتوسط ذات داللة *: 
قل لذل  تم دمجها لفحص  ها حالتين فأ ن عدد الحاالتأخرى عبارة عن خياري المنشد المصور وأكثر من خيار أل**: 

 لصالح من الفرول 
 

فيرول  يين قييم المتوسيةات ذات داللية إحصيائية وذلي  واتيح مين  هنيا  نأ أعيوهيوح  من الجيداول 

وبذل  ال تعتمد الفرتية وتعتمد الفرتية  1.112حيث  لغت  .1.1من  أقلالتي ي ل  قيمتها  قيمة 

الفيرول لصيالح  إنت يين  Least Significant difference (LSD)فحيص اختبيار وعنيد   .ال ديلية

 .خيار المعد
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 اإل يداعفي اتجاهات أفراد العينة نحو (  .1.1)ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مستوى  -1

(.بعملة الشيقل)في المنتج اإلعومي تعزى لمتغير الدخل الشهري 

 

 والدخل الشهري في المنتج اإلعالمي  اإلبداعتحليل التباين األحادي بين : 95.1جدول 

 الدخل الشهري 

 (بعملة الشيقل)
 المتوسط الحاالت

االنحراف 

 المعياري 

 أالخط

 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 

القيمة  للمتوسط

 الدنيا

القيمة 

الحد  القصوى 

 األدنى

الحد 

 األعلى

اإل داع 

في 

اإلنتاج 

 اإلعومي

 . 1 ..1.2 2...2 1.2.2 1.2.2 1.2.2 2 00.11أقل من 

00.11-20722 .2 1.222 0.12. 1.072 1.1.2 1.2.2 2 . 

20.11-10722 012 1..71 1.222 1.121 1.220 7.10. 0 . 

10.11-70722 22 1.222 1..22 1.022 1.120 7.127 2 . 

 . 2 021.. 2.771 1.721 .0.12 11..1 . 70.11أكثر من 

 . 0 20..1 1.222 .1.12 1.2.2 1.2.2 022 المجموع
 

 

 

 

 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

اإل داع في اإلنتاج 
 اإلعومي

 2...1 1.2.1 1.221 7 2.22  ين المجموعات

     .1.22 022 1..022 داخل المجموعات

       022 0.1.11 المجموع

 

ذات داللة إحصائية وذل  واتح من ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات نه أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 2...1حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 
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 الرابعةالفرضية الرئيسة  19.1.

فيي اتجاهيات أفيراد العينية نحيو التنافسيية (  .1.1)ال توجد فرول ذات داللة إحصائية عند مسيتوى 

الجينس، العمير، المسهيل العلميي، مكيان التسيوي ، مصيدر تموييل )في المنتج اإلعومي تعزى لمتغييرات 

والتلفزييون، اليدخل  لإلذاعية، ة يعية العميل فيي الهيئية العامية اإلعومي، ة يعة المنتج اإلعوميالمنتج 

 ((.بعملة الشيقل)الشهري 

 

 :عن هذه الفرضية ثماني فرضيات فرعية هيويتفرع 

فيييي اتجاهيييات أفيييراد العينييية نحيييو (  .1.1)ال توجيييد فيييرول ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى  -0

 .التنافسية في المنتج اإلعومي تعزى لمتغير الجنس

 الجنسو التنافسية في المنتج اإلعالمي تحليل التباين األحادي بين : 92.1جدول 

 المتوسط الحاالت الجنس
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط%( 28)

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

تنافسية المنتج 
 اإلعومي

 . 2 7.122 1.221 1.1.1 12..1 .1.20 001 ذكر

 . 0 1.202 12..1 1.012 1.277 1.212 2. أنثت

 . 0 1.2.2 1.210 1.121 2...1 22..1 022 المجموع

 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

تنافسية المنتج 
 اإلعومي

 1.011 ..2.2 2.012 0 2.00  ين المجموعات

     1.2.1 027 0.2.11 داخل المجموعات

       .02 0.7.01 المجموع
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ذات داللة إحصائية وذل  واتح من توجد فرول  ين قيم المتوسةات  نه الأ أعوهيوح  من الجداول 

 .، وبذل  تعتمد الفرتية1.011حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 

 

فيييي اتجاهيييات أفيييراد العينييية نحيييو (  .1.1)ال توجيييد فيييرول ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى  -2

 .المنتج اإلعومي تعزى لمتغير العمرالتنافسية في 

 

 والعمرالتنافسية في المنتج اإلعالمي تحليل التباين األحادي بين : 31.1جدول 

 المتوسط الحاالت العمر
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

تنافسية 
المنتج 
 اإلعومي

 . 2 ..7.1 1.202 1.002 1.201 2...1 20 سنة 11أقل من 
أقل  حتت 11من 
 سنة 71من 

.1 1.22. 1..20 1.122 1..10 1.202 0 . 

أقل  حتت 71من 
 سنة 1.من 

12 1..00 1.21. 1.0.7 1.72. 7.027 2 . 

 . 1 2...7 ....1 1.021 1.212 7.222 .0 سنة فأكثر 1.

 . 0 1.2.2 1.210 1.121 2...1 22..1 022 المجموع
 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

تنافسية المنتج 
 اإلعومي

 .1.02 20..0 0.210 1 1.22  ين المجموعات

     1.2.1 022 0.1.70 داخل المجموعات

       .02 0.7.01 المجموع



 

010 

 

ذات داللة إحصائية وذل  واتح من ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات نه أ أعوهيوح  من الجداول 

 .، وبذل  تعتمد الفرتية.1.02حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 

 

العينييية نحيييو فيييي اتجاهيييات أفيييراد (  .1.1)ال توجيييد فيييرول ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى  -1

 .التنافسية في المنتج اإلعومي تعزى لمتغير المسهل العلمي

 مؤهل العلميالو التنافسية في المنتج اإلعالمي تحليل التباين األحادي بين : 30.1جدول 

 المتوسط الحاالت المؤهل العلمي
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط%( 28)

 الدنيا
 القيمة
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

تنافسية المنتج 
 اإلعومي

د لوم متوسط 
 فأقل

22 1.210 1...1 1.027 1..27 7.222 2 . 

 . 2 7...1 0...1 1.1.7 .1.21 1.202 002 بكالوريوس
د لوم 
 ماجستير/عالي

7. 7.111 1...2 1.022 1.271 7.2.2 0 . 

 . 7 ..7.2 1.277 1.211 1.772 7.211 . دكتوراه

 . 0 1.2.0 1.210 1.121 2...1 22..1 022 المجموع

 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

تنافسية المنتج 
 اإلعومي

 1.022 .2..0 0.272 1 .1.2  ين المجموعات

     1.2.1 022 .0.1.1 داخل المجموعات

       .02 0.7.01 المجموع
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ذات داللة إحصائية وذل  واتح من ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات نه أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 1.022حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 

 

اتجاهيات أفيراد العينية نحييو فيي (  .1.1)ال توجيد فيرول ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى  -7

 .التنافسية في المنتج اإلعومي تعزى لمتغير مكان التسوي 

 

 ومكان التسويقالتنافسية في المنتج اإلعالمي تحليل التباين األحادي بين : 39.1جدول 

 المتوسط الحاالت مكان التسويق
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

تنافسية 
المنتج 
 اإلعومي

 . 2 .7.12 1.272 1.1.2 1.2.7 1.202 20 محلي

 . 2 2...1 1.077 1.022 0.1.7 11..1 .1 خارجي

 . 0 .7.01 1.2.1 1.012 21..1 22..1 22 محلي وخارجي

 . 0 1.2.2 1.210 1.121 2...1 22..1 022 المجموع

 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

تنافسية المنتج 
 اإلعومي

 1.171 1.220 .0..2 2 17..  ين المجموعات

     1.222 021 072.12 داخل المجموعات

       .02 0.7.01 المجموع
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 تنافسية المنتج اإلعالمي: المتغير التابع

 مكان التسويق
(I)  

 مكان التسويق
(J)  

الفرق بين 
 المتوسط
(I-J) 

 أالخط
 المعياري 

مستوى 
 الداللة

 %(28)فترة الثقة 
الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

 محلي
 0.747 0.077 0.016 0.170 *0.412 خارجي

 0.296 0.262- 0.907 0.141 0.017 محلي وخارجي

 خارجي
 0.077- 0.747- 0.016 0.170 *0.412- محلي

 0.044- 0.748- 0.028 0.178 *0.396- محلي وخارجي

 محلي وخارجي
 0.262 0.296- 0.907 0.141 0.017- محلي
 0.748 0.044 0.028 0.178 *0.396 خارجي

 ..1.1مستوى  عند إحصائيةالفرل  ين المتوسط ذات داللة *: 

 

ذات داللية إحصيائية وذلي  واتيح مين فيرول  يين قييم المتوسيةات هنيا   نأ أعيوهيوح  من الجيداول 

وبذل  ال تعتمد الفرتية وتعتمد الفرتية  1.171حيث  لغت  .1.1من  أقلالتي ي ل  قيمتها  قيمة 

الفيرول لصيالح  إنت يين  Least Significant difference (LSD)فحيص اختبيار وعنيد   .ال ديلية

 .خارجيخيار 

 

فيييي اتجاهيييات أفيييراد العينييية نحيييو (  .1.1)ال توجيييد فيييرول ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى  -.

 .اإلعوميالتنافسية في المنتج اإلعومي تعزى لمتغير مصدر تمويل المنتج 
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مصدر تمويل المنتج و التنافسية في المنتج اإلعالمي تحليل التباين األحادي بين : 33.1جدول 

 اإلعالمي

المنتج مصدر تمويل 
 اإلعالمي

االنحراف  المتوسط الحاالت
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط%( 28)

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

تنافسية المنتج 
 اإلعومي

 . 2 .7.02 27..1 1.122 .2..1 .1.22 002 الهيئة

 . 2 .7.11 1.722 .1.02 1.222 1.2.1 2. الحكومة

 7 0 .1.27 2.202 .1.02 20..1 1.2.1 .2 خاص

 . 0 1.2.2 1.210 1.121 2...1 22..1 022 المجموع
 

 
 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 (F)قيمة  المربعات

مستوى 
 الداللة

تنافسية المنتج 
 اإلعومي

 1.110 .2.22 027.. 2 01.12  ين المجموعات

     .1.27 021 071.20 داخل المجموعات

       .02 0.7.01 المجموع
 

 تنافسية المنتج اإلعالمي: المتغير التابع
مصدر تمويل المنتج 

 اإلعالمي
(I)  

مصدر تمويل المنتج 
 اإلعالمي

(J)  

الفرق بين 
 المتوسط
(I-J) 

 أالخط
 المعياري 

مستوى 
 الداللة

 %(28)فترة الثقة 
الحد 
 األدنى

الحد 
 األعلى

 الهيئة
 0.508 0.058- 0.119 0.143 0.225 الحكومة

 1.069 0.320 0.000 0.190 0.695* خاص

 الحكومة
 0.058 0.508- 0.119 0.143 0.225- الهيئة

 0.884 0.056 0.026 0.210 0.470* خاص

 خاص
 0.320- 1.069- 0.000 0.190 0.695-* الهيئة

 0.056- 0.884- 0.026 0.210 0.470-* الحكومة

 ..1.1مستوى  عند إحصائيةالفرل  ين المتوسط ذات داللة *: 
 



 

011 

ذات داللية إحصيائية وذلي  واتيح مين فيرول  يين قييم المتوسيةات هنيا  ن أ أعيوهيوح  من الجيداول 

وبذل  ال تعتمد الفرتية وتعتمد الفرتية  1.110حيث  لغت  .1.1من  أقلالتي ي ل  قيمتها  قيمة 

الفيرول لصيالح  إنت يين  Least Significant difference (LSD)فحيص اختبيار وعنيد   .ال ديلية

 .خيار خاص

 

فيي اتجاهيات أفيراد العينية نحييو (  .1.1)ال توجيد فيرول ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى  -2

 .اإلعوميالتنافسية في المنتج اإلعومي تعزى لمتغير ة يعة المنتج 

 

 اإلعالميطبيعة المنتج و التنافسية في المنتج اإلعالمي تحليل التباين األحادي بين : 31.1جدول 

 المتوسط الحاالت طبيعة المنتج اإلعالمي
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

تنافسية 
المنتج 
 اإلعومي

 . 1 7.170 1.722 1.021 1.222 1.202 02 فليم

 . 0 7.111 02..1 1.020 1.2.1 ..1.2 22 تقرير

 . 2 2...1 ....2 1.277 .0.12 .1.12 02 فيديو

 . 2 7.217 1.222 1.012 22..1 7.111 20  رنامج

 7 2 7.272 1.111 1.221 1.277 .1.22 . مسلسل

 . 1 7.212 1.022 1.212 ....1 1.222 01 نقل مباشر
أكثر من منتج 

 إعومي
00 7.120 1.112 1.120 1.... 7.221 7 . 

 . 0 1.2.2 1.210 1.121 2...1 22..1 022 المجموع
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 تحليل التباين

 التباين مصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

تنافسية المنتج 
 اإلعومي

 1.022 ..0.2 0.112 2 7..2  ين المجموعات

     1.227 0.2 072.22 داخل المجموعات

       .02 0.7.01 المجموع
 

 

ذات داللة إحصائية وذل  واتح من ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات نه أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 1.022حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 

 

فيي اتجاهيات أفيراد العينية نحييو (  .1.1)ال توجيد فيرول ذات داللية إحصيائية عنيد مسيتوى  -2

 .والتلفزيون  لإلذاعةة يعة العمل في الهيئة العامة التنافسية في المنتج اإلعومي تعزى لمتغير 
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طبيعة العمل في الهيئة و التنافسية في المنتج اإلعالمي تحليل التباين األحادي بين : 38.1جدول 

 والتلفزيون  لإلذاعةالعامة 

طبيعة العمل في الهيئة 
 والتلفزيون  لإلذاعةالعامة 

 المتوسط الحاالت
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

تنافسية 
المنتج 

 اإلعومي

 . 1 12..7 22..1 1.0.1 1.212 7.202 21 محرر

 . 2 1.2.2 1.727 1.022 02..1 .1.22 71 مخرج

 7 2 1.271 2.222 1.212 .1.20 1.011 .0 تسيناريس

 . 2 7.2.7 .2..1 1.0.2 22..1 1.222 22 مونتير

 . 2 7.227 1.222 1.072 21..1 1.220 17 معد

 . 0 7.000 .1..1 1.072 1.222 01..1 72 مقدم

 7 7         7.111 0 منشد

 7 7 7.111 7.111 1.111 1.111 7.111 7 ملحن

 7 1 010.. 2.212 1.111 22..1 1.222 1 مصور

 2 2 2.111 2.111 1.111 1.111 2.111 2 ممثل

 . 1 221.. 2.222 1.722 1.2.2 7.2.1 7 معد ومقدم

 7 7         7.111 0 مخرج ومونتير

 . 0 1.2.2 1.210 1.121 2...1 22..1 022 المجموع
 

 
 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

تنافسية المنتج 
 اإلعومي

 1.112 2.720 0.222 00 02.22  ين المجموعات

     1.211 0.7 017.17 داخل المجموعات

       .02 0.7.01 المجموع
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 تنافسية المنتج اإلعالمي: المتغير التابع
طبيعة العمل في الهيئة العامة 

 والتلفزيون  لإلذاعة
(I) 

طبيعة العمل في الهيئة العامة 
 والتلفزيون  لإلذاعة

(J) 

الفرق بين 
 المتوسط
(I-J) 

 أالخط
 المعياري 

مستوى 
 الداللة

 %(28)فترة الثقة 

 الحد األعلى الحد األدنى

 0.938 0.047 0.030 0.226 0.492 مخرج محرر

 1.649 0.519 0.000 0.286 1.084 تسيناريس

 0.774 0.191- 0.235 0.245 0.291 مونتير

 0.706 0.213- 0.291 0.233 0.247 معد

 0.849 0.033- 0.070 0.224 0.408 مقدم

 1.139 0.704- 0.642 0.467 0.217 ملحن

 1.595 0.494- 0.300 0.529 0.551 مصور

 0.889 0.954- 0.944 0.467 0.033- معد ومقدم

 2.139 0.296 0.010 0.467 1.217 **أخرى 

 0.047- 0.938- 0.030 0.226 0.492- محرر مخرج

 1.107 0.077 0.025 0.261 0.592 تسيناريس

 0.223 0.625- 0.351 0.215 0.201- مونتير

 0.151 0.642- 0.224 0.201 0.246- معد

 0.291 0.460- 0.658 0.191 0.085- مقدم

 0.617 1.167- 0.544 0.452 0.275- ملحن

 1.077 0.960- 0.910 0.516 0.058 مصور

 0.367 1.417- 0.247 0.452 0.525- معد ومقدم

 1.617 0.167- 0.111 0.452 0.725 **أخرى 

 0.519- 1.649- 0.000 0.286 1.084- محرر تسيناريس

 0.077- 1.107- 0.025 0.261 0.592- مخرج

 0.245- 1.340- 0.005 0.278 0.793- مونتير

 0.310- 1.365- 0.002 0.267 0.837- معد

 0.164- 1.188- 0.010 0.259 0.676- مقدم

 0.091 1.824- 0.076 0.485 0.867- ملحن

 0.543 1.609- 0.329 0.545 0.533- مصور

 0.159- 2.074- 0.023 0.485 1.117- معد ومقدم

 1.091 0.824- 0.784 0.485 0.133 **أخرى 
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 تنافسية المنتج اإلعالمي: المتغير التابع
طبيعة العمل في الهيئة العامة 

 والتلفزيون  لإلذاعة
(I) 

طبيعة العمل في الهيئة العامة 
 والتلفزيون  لإلذاعة

(J) 

الفرق بين 
 المتوسط
(I-J) 

 أالخط
 المعياري 

مستوى 
 الداللة

 %(28)فترة الثقة 

 الحد األعلى الحد األدنى

 0.191 0.774- 0.235 0.245 0.291- محرر مونتير

 0.625 0.223- 0.351 0.215 0.201 مخرج

 1.340 0.245 0.005 0.278 0.793 تسيناريس

 0.394 0.483- 0.841 0.222 0.045- معد

 0.536 0.303- 0.585 0.213 0.116 مقدم

 0.837 0.986- 0.873 0.462 0.074- ملحن

 1.295 0.776- 0.622 0.525 0.259 مصور

 0.587 1.236- 0.484 0.462 0.324- ومقدم معد

 1.837 0.014 0.047 0.462 0.926 **أخرى 

 0.213 0.706- 0.291 0.233 0.247- محرر معد

 0.642 0.151- 0.224 0.201 0.246 مخرج

 1.365 0.310 0.002 0.267 0.837 تسيناريس

 0.483 0.394- 0.841 0.222 0.045 مونتير

 0.554 0.231- 0.419 0.199 0.161 مقدم

 0.870 0.929- 0.949 0.456 0.029- ملحن

 1.329 0.721- 0.559 0.519 0.304 مصور

 0.620 1.179- 0.541 0.456 0.279- معد ومقدم

 1.870 0.071 0.035 0.456 0.971 **أخرى 

 0.033 0.849- 0.070 0.224 0.408- محرر مقدم

 0.460 0.291- 0.658 0.191 0.085 مخرج

 1.188 0.164 0.010 0.259 0.676 تسيناريس

 0.303 0.536- 0.585 0.213 0.116- مونتير

 0.231 0.554- 0.419 0.199 0.161- معد

 0.700 1.081- 0.673 0.451 0.190- ملحن

 1.160 0.874- 0.782 0.515 0.143 مصور

 0.450 1.331- 0.330 0.451 0.440- معد ومقدم

 1.700 0.081- 0.074 0.451 0.810 **أخرى 
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 تنافسية المنتج اإلعالمي: المتغير التابع
طبيعة العمل في الهيئة العامة 

 والتلفزيون  لإلذاعة
(I) 

طبيعة العمل في الهيئة العامة 
 والتلفزيون  لإلذاعة

(J) 

الفرق بين 
 المتوسط
(I-J) 

 أالخط
 المعياري 

مستوى 
 الداللة

 %(28)فترة الثقة 

 الحد األعلى الحد األدنى

 0.704 1.139- 0.642 0.467 0.217- محرر ملحن

 1.167 0.617- 0.544 0.452 0.275 مخرج

 1.824 0.091- 0.076 0.485 0.867 تسيناريس

 0.986 0.837- 0.873 0.462 0.074 مونتير

 0.929 0.870- 0.949 0.456 0.029 معد

 1.081 0.700- 0.673 0.451 0.190 مقدم

 1.633 0.966- 0.613 0.659 0.333 مصور

 0.953 1.453- 0.682 0.610 0.250- معد ومقدم

 2.203 0.203- 0.103 0.610 1.000 **أخرى 

 0.494 1.595- 0.300 0.529 0.551- محرر مصور

 0.960 1.077- 0.910 0.516 0.058- مخرج

 1.609 0.543- 0.329 0.545 0.533 تسيناريس

 0.776 1.295- 0.622 0.525 0.259- مونتير

 0.721 1.329- 0.559 0.519 0.304- معد

 0.874 1.160- 0.782 0.515 0.143- مقدم

 0.966 1.633- 0.613 0.659 0.333- ملحن

 0.716 1.883- 0.377 0.659 0.583- معد ومقدم

 1.966 0.633- 0.313 0.659 0.667 **أخرى 

 0.954 0.889- 0.944 0.467 0.033 محرر معد ومقدم

 1.417 0.367- 0.247 0.452 0.525 مخرج

 2.074 0.159 0.023 0.485 1.117 تسيناريس

 1.236 0.587- 0.484 0.462 0.324 مونتير

 1.179 0.620- 0.541 0.456 0.279 معد

 1.331 0.450- 0.330 0.451 0.440 مقدم

 1.453 0.953- 0.682 0.610 0.250 ملحن

 1.883 0.716- 0.377 0.659 0.583 مصور

 2.453 0.047 0.042 0.610 1.250 **أخرى 
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 تنافسية المنتج اإلعالمي: المتغير التابع
طبيعة العمل في الهيئة العامة 

 والتلفزيون  لإلذاعة
(I) 

طبيعة العمل في الهيئة العامة 
 والتلفزيون  لإلذاعة

(J) 

الفرق بين 
 المتوسط
(I-J) 

 أالخط
 المعياري 

مستوى 
 الداللة

 %(28)فترة الثقة 

 الحد األعلى الحد األدنى

 0.296- 2.139- 0.010 0.467 1.217- محرر **أخرى 

 0.167 1.617- 0.111 0.452 0.725- مخرج

 0.824 1.091- 0.784 0.485 0.133- تسيناريس

 0.014- 1.837- 0.047 0.462 0.926- مونتير

 0.071- 1.870- 0.035 0.456 0.971- معد

 0.081 1.700- 0.074 0.451 0.810- مقدم

 0.203 2.203- 0.103 0.610 1.000- ملحن

 0.633 1.966- 0.313 0.659 0.667- مصور

 0.047- 2.453- 0.042 0.610 1.250- معد ومقدم

 ..1.1مستوى  عند إحصائيةالفرل  ين المتوسط ذات داللة *: 
قل لذل  تم دمجها لفحص لصالح ن عدد الحاالت  ها حالتين فأأخرى عبارة عن خياري المنشد المصور وأكثر من خيار أل**: 

 من الفرول 

 

ذات داللية إحصيائية وذلي  واتيح مين فيرول  يين قييم المتوسيةات هنيا   نأ أعيوهيوح  من الجيداول 

وبذل  ال تعتمد الفرتية وتعتمد الفرتية  1.112حيث  لغت  .1.1من  أقلالتي ي ل  قيمتها  قيمة 

الفيرول لصيالح  نأت يين  Least Significant difference (LSD)فحيص اختبيار وعنيد   .ال ديلية

 .خيار المعد

 

 

فيييي اتجاهيييات أفيييراد العينييية نحيييو (  .1.1)ال توجيييد فيييرول ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى  -.

 (.بعملة الشيقل)المنتج اإلعومي تعزى لمتغير الدخل الشهري التنافسية في 

 



 

011 

 والدخل الشهري التنافسية في المنتج اإلعالمي تحليل التباين األحادي بين : 30.1جدول 

 الدخل الشهري 
 (بعملة الشيقل)

 المتوسط الحاالت
االنحراف 
 المعياري 

 أالخط
 المعياري 

%( 28)فترة الثقة 
القيمة  للمتوسط

 الدنيا
القيمة 
الحد  القصوى 

 األدنى
الحد 
 األعلى

تنافسية 
المنتج 
 اإلعومي

 7 2 7.222 77..2 1.222 1.2.2 20..1 2 00.11أقل من 

00.11-20722 .2 1.207 0.101 1.017 1.17. 1...1 2 . 

20.11-10722 01. 1.227 1...0 1.1.1 1.2.2 7.1.2 0 . 

10.11-70722 22 1.212 1.2.1 1.021 1..22 7.272 2 . 

 . 7 ..7.2 .1.27 1.211 1.772 7.211 . 70.11أكثر من 

 . 0 1.2.2 1.210 1.121 2...1 22..1 022 المجموع
 

 تحليل التباين

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

تنافسية المنتج 
 اإلعومي

 1.0.2 ....0 .0.20 7 2..7  ين المجموعات

     1.2.0 020 072.21 داخل المجموعات

       .02 0.7.01 المجموع
 

ذات داللة إحصائية وذل  واتح من ال توجد فرول  ين قيم المتوسةات نه أ أعوهيوح  من الجداول 

 .وبذل  تعتمد الفرتية 1.0.2حيث  لغت  .1.1التي ي ل  قيمتها أك ر من  قيمة 
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 الخامسةالفرضية الرئيسة  19.8.

 يييين تة يييي  االلتيييزام بحمايييية الملكيييية (  .1.1)ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى  عوقيييةوجيييد تال 

 .(، تنافسيةإ داع، جودةال)الفكرية والمنتج اإلعومي من حيث 

 

 :فرضيات فرعية هي ثالثويتفرع عن هذه الفرضية 

 يييين حمايييية الملكيييية الفكريييية (  .1.1)ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى  عوقيييةوجيييد تال  -0

 .جودة المنتج اإلعوميو 

 

 جودة المنتج اإلعالميو  حماية الملكية الفكريةتحليل االنحدار الخطي البسيط بين : 37.1جدول 

 ملخص نموذج

 النموذج
 معامل االرتباط

R 
 مربع معامل االرتباط

R2 

معامل التحديد المصحح 
R2- 

المعياري  طأالخ
 في التقدير

1 0.689 0.475 0.472 0.77052 
 

التباينتحليل   

 النموذج
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 0.000b 174.410 103.548 1 103.548 االنحدار
     0.594 193 114.585 المتبقية
       194 218.133 المجموع
a. جودة المنتج اإلعومي :المتغير التابع 

b. (حماية الملكية الفكرية)الثا ت، والمتغير المستقل : المتن ئات 
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معامالتال  

 النموذج
 معياريةمعامالت  معياريةمعامالت غير 

 (T)قيمة 
مستوى 
المعياري  طأالخ B الداللة  Beta 

 0.371 0.896   0.270 0.242 الثا ت

 0.000 13.206 0.689 0.073 0.963 حماية الملكية الفكرية

a. جودة المنتج اإلعومي :المتغير التابع 
 

، وأميا (1.2.2) ين المتغير التابع والمتغير المستقل ( R) ل  معامل االرتباس علت الجدول أعوه  ناء 

المسيتقل لتفسييير واليذي يمثييل نسيبة التبيياين فيي المتغييير ( .1.72) ليي   فقيد( R2)مربيع معاميل االرتبيياس 

 .المتغير التابع

 

حمايية الملكيية )المسيتقل  المتغيير نأمما يعني ( R2-( )1.722)معامل التحديد المصحح  قيمة توبلغ

جييييودة المنييييتج )فييييي المتغييييير التييييابع ميييين التغيييييرات الحاصييييلة %( 72.2)فسيييير ي نأاسييييتةاع ( الفكرييييية

بالنسيبة لقيياس معنويية االنحيدار فينوح   أميا  .أخيرى عواميل  إليت يعيزى %( ..2.)والباقي  (اإلعومي

نيييرف  الفرتيييية الصيييفري ونق يييل الفرتيييية  هوعليييي 1.111حييييث  لغيييت  .1.1مييين  أقيييل  لغيييت قيمتهيييا

والمتغيير  (حمايية الملكيية الفكريية)المسيتقل  المتغييرتوجد عوقة  يين  هن االنحدار معنوي وعليأال ديلة ب

 (.جودة المنتج اإلعومي)التابع 
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 يييين حمايييية الملكيييية الفكريييية (  .1.1)ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى  عوقيييةوجيييد تال  -2

 .اإل داع في اإلنتاج اإلعوميو 

 

اإلبداع في اإلنتاج و  تحليل االنحدار الخطي البسيط بين حماية الملكية الفكرية: 35.1جدول 

 اإلعالمي

نموذجملخص   

 النموذج
 معامل االرتباط

R 
 مربع معامل االرتباط

R2 

معامل التحديد المصحح 
R2- 

المعياري  أالخط
 في التقدير

1 0.656 0.430 0.428 0.72569 
 

التباينتحليل   

 النموذج
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 0.000 147.378 77.613 1 77.613 االنحدار
     0.527 195 102.692 المتبقية
       196 180.305 المجموع
a. اإل داع في اإلنتاج اإلعومي :المتغير التابع 

b. (حماية الملكية الفكرية)الثا ت، والمتغير المستقل : المتن ئات 

معامالتال  

 النموذج
 معياريةمعامالت  معياريةمعامالت غير 

 (T)قيمة 
مستوى 
المعياري  أالخط B الداللة  Beta 

 0.004 2.888   0.254 0.734 الثا ت

 0.000 12.140 0.656 0.069 0.833 حماية الملكية الفكرية

a. اإل داع في اإلنتاج اإلعومي :المتغير التابع 
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، وأما (1.2.2) ين المتغير التابع والمتغير المستقل ( R) ل  معامل االرتباس علت الجداول أعوه   ناءف 

المسيتقل لتفسييير واليذي يمثييل نسيبة التبيياين فيي المتغييير ( 1.711) ليي   فقيد( R2)مربيع معاميل االرتبيياس 

 .المتغير التابع

 

حمايية )المسيتقل  المتغير نأما يعني ( .1.72)والذي  ل  ( -R2)التحديد المصحح معامل  وبل  قيمة 

اإل ييداع فييي اإلنتيياج )فييي المتغييير التييابع ميين الحاصييلة %( ..72)فسيير ي نأاسييتةاع ( الملكييية الفكرييية

بالنسيبة لقيياس معنويية االنحيدار فينوح   أميا  .أخيرى عواميل  إليت يعيزى %( 2.2.)والباقي  (اإلعومي

وعلييية نييرف  الفرتييية الصييفري ونق ييل الفرتييية  1.111حيييث  لغييت  .1.1ميين  أقييل  لغييت قيمتهييا نأ

والمتغيير  (حمايية الملكيية الفكريية)المسيتقل  المتغيير توجد عوقة  يين أن االنحدار معنوي وعليهال ديلة ب

 (.اإل داع في اإلنتاج اإلعومي)التابع 

 

 يييين تة يييي  االلتيييزام بحمايييية (  .1.1)ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى  عوقيييةوجيييد يال  -1

 .تنافسية المنتج اإلعوميالملكية الفكرية و 

 

تنافسية في اإلنتاج وال حماية الملكية الفكريةتحليل االنحدار الخطي البسيط بين : 32.1جدول 

 اإلعالمي

 ملخص نموذج

 النموذج
 معامل االرتباط

R 

 مربع معامل االرتباط

R2 

معامل التحديد المصحح 

R2- 

المعياري  أالخط

 في التقدير

1 1.505 1.255 1.252 1.76907 
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التباينتحليل   

 النموذج
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 (F)قيمة 
مستوى 
 الداللة

 1.000 66.541 39.357 1 39.357 االنحدار
     0.591 194 114.745 المتبقية
       195 154.102 المجموع
a. تنافسية المنتج اإلعومي :المتغير التابع 

b. (حماية الملكية الفكرية)الثا ت، والمتغير المستقل : المتن ئات 

معامالتال  

 النموذج
 معياريةمعامالت  معياريةمعامالت غير 

 (T)قيمة 
مستوى 
المعياري  طأالخ B الداللة  Beta 

 0.000 6.213   0.269 1.674 الثا ت

 0.000 8.157 0.505 0.073 0.593 حماية الملكية الفكرية

a. تنافسية المنتج اإلعومي :المتغير التابع 

، وأميا (.1..1) ين المتغير التابع والمتغير المستقل ( R) ل  معامل االرتباس ول أعوه  ناءف علت الجد

المسيتقل لتفسييير واليذي يمثييل نسيبة التبيياين فيي المتغييير ( ..1.2) ليي   فقيد( R2)مربيع معاميل االرتبيياس 

 .المتغير التابع

 

المسييييتقل  المتغيييير نأا يعنيييي مييي( 1.2.2)واليييذي  لييي  ( -R2)التحدييييد المصيييحح معاميييل  قيمييية توبلغييي

فييييي المتغييييير التييييابع ميييين التغيييييرات الحاصييييلة %( 2..2)فسيييير ي نأاسييييتةاع ( حماييييية الملكييييية الفكرييييية)

بالنسييبة لقييياس معنوييية  أمييا  .أخييرى عوامييل  إلييت يعييزى %( ..27)والبيياقي  (تنافسييية المنييتج اإلعومييي)

ية الصيفري نيرف  الفرتي هوعليي 1.111حييث  لغيت  .1.1مين  أقيل أن قيمتها ت لي االنحدار فنوح  

حماييية الملكييية )المسييتقل  المتغيييرتوجييد عوقيية  ييين  هن االنحييدار معنييوي وعليييبييأونق ييل الفرتييية ال ديليية 

 (.تنافسية المنتج اإلعومي)والمتغير التابع  (الفكرية
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 الفصل الخامس 
______________________________________________________________________________

 واالستنتاجات والتوصيات النتائج
 

 ملخص نتائج الدراسة 0.8

  الهيئيية العاميية لإلذاعيية والتلفزيييون فييي  واقييع حماييية الملكييية الفكريييةالمبحييوثين قيمييوا  نأ ينييت النتييائج

لكيية فرول في تقييم المبحوثين لمسشرات حماية الم ةوعند قياس مدى وجود أي %.22.2 الفلسةينية

متغييير باسييتثناءفييرول فييي جميييع الخصييائص  ةن هنييا  أيييلييم يكييالفكرييية حسييب فئييات خصائصييهم، 

 مصدر تمويل المنتج اإلعوميكان مدى نسبة الموافقة لفئات )فقط  مصدر تمويل المنتج اإلعومي

27.2%-22.2 .)% 

 فقييد كييان  الفلسييةينيةالهيئيية العاميية لإلذاعيية والتلفزيييون بالنسييبة لواقييع جييودة المنييتج اإلعومييي فييي  أمييا

فيييرول فيييي تقيييييم المبحيييوثين لمسشيييرات جيييودة المنيييتج  ةعنيييد قيييياس ميييدى وجيييود أيييي .%27.7ميييه يتقي

 . فرول في جميع الخصائص ةن هنا  أيحسب فئات خصائصهم، فلم يك اإلعومي

  ن واقعة إف الفلسةينيةالهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون في  اإل داع في اإلنتاج اإلعوميبالنسبة لواقع

عنييد قييياس . %0..2يمهم ليه يييحيييث  لي  نسييبة تق (الحماييية والجيودة)السييابقين أفتيل ميين المحيورين 

حسيييب فئيييات  اإلعومييييفيييي المنيييتج  اإل يييداعميييدى وجيييود أي فيييرول فيييي تقيييييم المبحيييوثين لمسشيييرات 

مصيدر تموييل المنيتج متغيير باسيتثناءفيرول فيي جمييع الخصيائص  ةخصائصهم، فليم يكين هنيا  أيي

، %(1..2-%..22 مصييدر تمويييل المنييتج اإلعوميييكييان مييدى نسييبة الموافقيية لفئييات ) اإلعومييي

 العمييلطبيعدد كييان مييدى نسييبة الموافقيية لفئييات ) والتلفزيييون  لإلذاعييةفييي الهيئيية العاميية  العمييلطبيعدد و

.2.2%-21.1 .)% 
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 التقيييم فقيد كيان  الفلسيةينيةالهيئية العامية لإلذاعية والتلفزييون فيي  تنافسية في اإلنتياج اإلعومييال أما

فييرول فييي  ةعنييد قييياس مييدى وجييود أيييو . %..22 هواقعيياألعلييت ميين  ييين المحيياور الثوثيية حيييث قيييم 

 ةن هنا  أيحسب فئات خصائصهم، لم يك اإلعوميتقييم المبحوثين لمسشرات التنافسية في المنتج 

مكييان كييان مييدى نسييبة الموافقيية لفئييات ) مكييان التسييوي متغييير باسييتثناءفييرول فييي جميييع الخصييائص 

كييان مييدى نسييبة الموافقيية لفئييات ) مصييدر تمويييل المنييتج اإلعوميييو ، %(21.1-%2..2 التسييوي 

كيان ميدى ) والتلفزيون  لإلذاعةفي الهيئة العامة  العملطبيع و، %(2..2-%..22تمويل المصدر 

 %(. 71.1-%1... العملطبيع نسبة الموافقة لفئات 

 الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون في االرتباس  ين حماية الملكية الفكرية وجودة المنتج اإلعومي  كان

فيي مين التغييرات الحاصيلة % 72.2الملكيية الفكريية  حماييةقيمية  فسيرت حييث، %2..2 الفلسةينية

جيودة المنيتج و الملكيية الفكريية  وبالتيالي كيان هنيا  عوقية  يين حمايية  ،جودة المنتج اإلعومييقيمة 

 .الفلسةينيةالهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون في اإلعومي 

 الهيئيية العاميية لإلذاعيية فييي فييي المنييتج اإلعومييي  واإل ييداعاالرتبيياس  ييين حماييية الملكييية الفكرييية  أمييا

مييين التغييييرات % ..72الملكيييية الفكريييية  قيمييية حمايييية فسيييرت حييييث، %2..2 الفلسيييةينيةوالتلفزييييون 

الملكيييية  وبالتيييالي كيييان هنيييا  عوقييية  يييين حمايييية ،المنيييتج اإلعوميييي فيييي اإل يييداعفيييي قيمييية الحاصيييلة 

 .الفلسةينيةالهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون في في المنتج اإلعومي  واإل داعالفكرية 

 الهيئيية العاميية لإلذاعيية فييي فييي المنييتج اإلعومييي  والتنافسيييةاالرتبيياس  ييين حماييية الملكييية الفكرييية  أمييا

مييين التغييييرات % 2..2الملكيييية الفكريييية  قيمييية حمايييية فسيييرت حييييث، %..1. الفلسيييةينيةوالتلفزييييون 

الملكييية  وبالتييالي كييان هنييا  عوقيية  ييين حماييية ،المنييتج اإلعومييي فييي التنافسيييةفييي قيميية الحاصييلة 

 .الفلسةينيةالهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون في في المنتج اإلعومي  والتنافسيةالفكرية 
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 ستنتاجاتالا 2.5
 

 وهييذا  مرتفيع نوعيا ميا، الفلسيةينيةالهيئية العامية لإلذاعية والتلفزييون فيي  واقيع حمايية الملكيية الفكريية

جيراءات  يعكسه كميا . عقا يية حوليوائتوفر مرجعيات تدير تمان االلتزام بيه مين معيايير واتيحة وا 

نفسييهم تسكيد هييذا المسييتوى أإدارة الهيئية وميين ق يل العيياملين  ق ييل اإلجيراءات العملييية المتخيذة ميين نأ

  .المرتفع

 فقيد كيان  الفلسيةينيةالهيئية العامية لإلذاعية والتلفزييون بالنسبة لواقع جودة المنتج اإلعوميي فيي  أما

، وبسي ب قييام الهيئية الهيئةمعايير تحدد جودة المنتج اإلعومي في وكان ذل  بس ب وجود  اف مرتفع

تة ييي  شييروس الملكييية الفكرييية  إلييتإتييافة  وتيع مواصييفات فنييية محييددة لجييودة المنييتج اإلعوميي 

 .في عمليات جودة اإلنتاج اإلعومي

  ن إفيي الفلسييةينيةالهيئيية العاميية لإلذاعيية والتلفزيييون فييي  اإل ييداع فييي اإلنتيياج اإلعوميييبالنسييبة لواقييع

معيييايير حمايييية حقيييول عامليهيييا وموظفيهيييا الم يييدعين فيييي لتة يييي  الهيئييية  يعكسيييهجييييد وهيييذا  هواقعييي

األفكيييار واإل يييداعات اإلنتاجيييية وفييي  إجيييراءات نظاميييية قيامهيييا  تسيييجيل  أنكميييا . اإلنتييياجعملييييات 

 . في الهيئة اإلعوميالمنتج اإل داع في عززت هذا المستوى الجيد لواقع  في الهيئةوسجوت 

 هفقيد كيان واقعي الفلسيةينيةالهيئة العامية لإلذاعية والتلفزييون في  اإلعوميتنافسية في اإلنتاج ال أما 

قييام الهيئية  تيوفير  أنكميا . ليدى الهيئية ،معايير تنافسية المنيتج اإلعومييوجود ل يعكسهجيد وهذا 

وبالتيالي تعزييز هيذا المسيتوى الجييد  فيي ميدى جيودة اإلنتياج اإلعوميي األثيرالدعم المادي لإلنتاج 

 .في الهيئة اإلعوميالمنتج تنافسية في لواقع ال
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 ال ييد ميين  الفلسيةينيةالهيئيية العامية لإلذاعيية والتلفزيييون فيي جيودة المنييتج اإلعومييي  لتيمان تحسييين

جيودة فيي القيمية تشيار   نصي  األخيرة  أنحماية الملكية الفكرية لمنتجاته اإلعومية حيث  تعزيز

 .الفلسةينيةالهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون في اإلعومي  المنتج

  الهيئييييية العاميييية لإلذاعيييية والتلفزييييييون فييييي  ةاإلعومييييي اتالمنتجيييييالعيييياملين و  إ ييييداع تعزييييييزجييييل أميييين

فيي المنييتج  اإل يداعأكثير مين ثلييث ، حييث لتلي  المنتجييات حمايية الملكييية الفكرييةتيرتبط ب الفلسيةينية

 .ر حماية الملكية الفكرية لمنتجاته اإلعوميةييتم من خول توفاإلعومي في الهيئة 

  تيرتبط  الفلسيةينيةالهيئية العامية لإلذاعية والتلفزييون فيي القدرة التنافسية في المنتج اإلعومي تعزيز

 .لهاالتنافسية في منتجات الهيئة تعزز الحماية  أنالملكية الفكرية لتل  المنتجات، حيث بحماية 

  عليت  الفلسيةينيةالهيئية العامية لإلذاعية والتلفزييون فيي أثر واتح لمصدر تمويل المنيتج اإلعوميي

واقعهيا  نأالتنافسية في المنيتج حييث و في المنتج  واإل داعواقع حماية الملكية الفكرية وجودة المنتج 

 .األفتل كلما كان التمويل من الهيئة

  يكفيل للم يدع إ داعيه ويتيمن تة يي  معيايير الجيودة تحقيقياف إن وجود قانون لحماية الملكية الفكرية

ألسييس معييايير التنافسييية  للمنييتج اإلعومييي بمختليي  أنواعييه فييي الهيئيية العاميية لإلذاعيية والتلفزيييون 

 .الفلسةينية

 

 التوصيات 3.5

  ال  ييد ميين عييدم  الفلسييةينيةالهيئيية العاميية لإلذاعيية والتلفزيييون فييي لتعزيييز واقييع حماييية الملكييية الفكرييية

س فقيط داخيل يالعمل لي انيحكممدونة سلو  و قانون وجود ال  د من  ،االكتفاء بالمعايير واإلجراءات

منقييوص وغييير مكتمييل الهيئيية أن دور حيييث  ،الفلسييةينيةفييي كييل المسسسييات اإلعومييية  إنميياالهيئيية 

القييوانين  نأكمييا   .اإلعوميييوخاصيية علييت المسييتوى  نتيجيية لعييدم اكتمييال التشييريعات الناظميية لييذل 
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السييرعة الك يييرة فييي التةييور مييع  يتناسييبيييتم تةويرهييا وتعييديلها بمييا  نأيجييب  ةوالتشييريعات الموجييود

 .اإلعومالتكنولوجي في مجال 

  للعيياملين فييي اإلعييوم فييي مجييال حماييية الملكييية الفكرييية ميين خييول ربييط أثيير  القييانونيتعزيييز الييوعي

الهيئية وبالتيالي عليت القيدرة التنافسيية لمنتجيات  ،حماية الملكيية الفكريية عليت جيودة المنيتج اإلعوميي

 .الفلسةينيةالعامة لإلذاعة والتلفزيون 

  مخةةييين علييت األثيير الك ييير السياسييات وال واتييعيتييرورة التن يييه بشييتت الةييرل ألصييحاب القييرار و

علييت وأثرهييا خةيييرة ال هيياأبعادحيييث فييي فلسييةين، وخاصيية نتهييا  حماييية وحقييول الملكييية الفكرييية ال

 .تس ب في إجبار الم دعين والم تكرين للهجرة من الوةن اإل داع واإلنتاج النوعي

  الهيئيية العاميية لإلذاعيية والتلفزيييون فييي تييدريب وتأهيييل العيياملين و وتييع  رنييامج متكامييل لنشيير الييوعي

 . في مجال الملكية الفكرية الفلسةينية

  الهيئية كيون تل الفلسيةينيةالهيئة العامة لإلذاعية والتلفزييون في ترورة توحيد تمويل المنتج اإلعومي

فيي  واإل يداعواقيع حمايية الملكيية الفكريية وجيودة المنيتج  ليذل  مين أثير عليتالمصيدر الوحييد لميا هي 

 .الفلسةينيةالهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون في المنتج والتنافسية 

  لمجيييياالتيييرورة وجيييود أسيييس ومعيييايير محمييييية بالملكيييية الفكريييية تحفيييز اإل ييييداع ليييدى العييياملين فيييي 

 .اإلعومي

 مجييياالت العميييل اإل يييداعي مييين خيييول  جمييييع تيييرورة تحفييييز الم يييدعين إلظهيييار وزييييادة إ يييداعهم فيييي

 .التدريب والتحفيز بالمعرفة والتة ي  لحماية الملكية الفكرية لحقول المسل  والحقول المجاورة

 التة يقات التي تتبع حماية الملكية الفكرية جميع المشاركة في. 
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 ث لهيئييات المرئييي مشيياركة الهيئيية العاميية لإلذاعيية والتلفزيييون الفلسييةينية فييي االتفاقيييات الخاصيية بال يي

والمسموع لحماية حقوقهيا مين أهيم هيذه االتفاقييات الصيادرة عين الراي يور ومجليس الوحيدة االقتصيادية 

 .لجامعة الدول العربية والمجلس العربي لحماية الملكية الفكرية

  ترورة مشاركة جميع المسسسات ذات العوقة في حماية الملكية الفكرية في فلسيةين بمرسيم النظيام

 .ة التعمل لتفعيل الحماية  إجراءات معتمدة ومعلم له عوقة  ذل وآلي
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 المحكمون الستبانة الدراسةقائمة  :19ملحق 

 محاضر في جامعة القدس عبد الوهاب الصباغ. د .0

 محاضر في جامعة القدس أحمد رفيق عوض. د .9

 المفتوحة في جامعة القدس استاذ االدارة المشارك ةيوسف أبو فار . د .3

 بيرزيتمحاضر في جامعة  ذياب الشي . د .1

 محاضر في جامعة القدس عفيف حمد. د .8
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 متوسط إجابات المبحوثين ونسبة الموافقة على محاور الدراسة حسب الخصائص الخلفية لهم: 13ملحق 

 المتغيرات الخلفية
 تنافسية المنتج اإلعالمي اإلبداع في اإلنتاج اإلعالمي جودة المنتج اإلعالمي حماية الملكية الفكرية

 نسبة الموافقة متوسط اإلجابة نسبة الموافقة متوسط اإلجابة نسبة الموافقة متوسط اإلجابة نسبة الموافقة متوسط اإلجابة

 الجنس
 76.5 3.83 75.1 3.76 74.7 3.73 72.6 3.63 المجموع

 78.4 3.92 76.0 3.80 77.1 3.85 73.7 3.68 ذكر
 74.2 3.71 74.0 3.70 71.5 3.58 71.2 3.56 أنثت

 العمر

 77.0 3.85 73.9 3.69 71.8 3.59 71.6 3.58 سنة 11أقل من 
 74.5 3.73 73.8 3.69 74.5 3.73 70.8 3.54 سنة 71أقل من  حتت 11من 
 76.2 3.81 78.9 3.95 75.6 3.78 75.7 3.78 سنة 1.أقل من  حتت 71من 
 84.4 4.22 77.8 3.89 83.3 4.17 77.8 3.89 سنة فأكثر 1.

 المستوى التعليمي

 78.6 3.93 79.3 3.97 76.6 3.83 72.7 3.63 د لوم متوسط فأقل
 74.4 3.72 72.6 3.63 74.4 3.72 71.8 3.59 بكالوريوس
 80.0 4.00 78.7 3.93 75.5 3.77 73.8 3.69 ماجستير/د لوم عالي

 84.0 4.20 76.0 3.80 64.0 3.20 80.0 4.00 دكتوراه

 مكان التسويق
 78.2 3.91 75.7 3.78 74.9 3.75 73.5 3.67 محلي
 70.0 3.50 72.6 3.63 73.5 3.68 68.9 3.45 خارجي

 77.9 3.90 75.8 3.79 74.9 3.75 73.4 3.67 محلي وخارجي

 اإلعالميمصدر تمويل المنتج 
 79.5 3.97 77.8 3.89 76.4 3.82 74.7 3.73 الهيئة

 75.0 3.75 72.3 3.62 73.1 3.65 70.4 3.52 الحكومة
 65.6 3.28 68.0 3.40 69.6 3.48 67.2 3.36 خاص

 اإلعالميطبيعة المنتج 

 78.3 3.92 75.0 3.75 75.0 3.75 71.7 3.58 فليم
 75.2 3.76 74.0 3.70 77.0 3.85 72.1 3.60 تقرير
 67.4 3.37 67.4 3.37 67.4 3.37 66.3 3.32 فيديو
 80.0 4.00 77.7 3.89 75.2 3.76 74.1 3.70  رنامج
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 متوسط إجابات المبحوثين ونسبة الموافقة على محاور الدراسة حسب الخصائص الخلفية لهم: 13ملحق 

 المتغيرات الخلفية
 تنافسية المنتج اإلعالمي اإلبداع في اإلنتاج اإلعالمي جودة المنتج اإلعالمي حماية الملكية الفكرية

 نسبة الموافقة متوسط اإلجابة نسبة الموافقة متوسط اإلجابة نسبة الموافقة متوسط اإلجابة نسبة الموافقة متوسط اإلجابة

 اإلعالميطبيعة المنتج 
 72.5 3.63 75.0 3.75 82.5 4.13 77.5 3.88 مسلسل

 73.8 3.69 73.8 3.69 66.2 3.31 70.8 3.54 نقل مباشر
 81.8 4.09 80.0 4.00 74.5 3.73 76.4 3.82 إعوميأكثر من منتج 

 لإلذاعةطبيعة العمل في الهيئة العامة 
 والتلفزيون 

 84.3 4.22 80.9 4.04 87.3 4.36 77.4 3.87 محرر
 74.5 3.73 71.7 3.59 70.5 3.53 70.2 3.51 مخرج

 62.7 3.13 64.0 3.20 64.0 3.20 64.0 3.20 تسيناريس
 78.5 3.93 74.8 3.74 73.3 3.67 75.6 3.78 مونتير
 79.4 3.97 82.9 4.15 80.0 4.00 76.5 3.82 معد
 76.2 3.81 76.2 3.81 73.8 3.69 71.9 3.60 مقدم
 80.0 4.00 80.0 4.00 80.0 4.00 80.0 4.00 منشد
 80.0 4.00 80.0 4.00 80.0 4.00 75.0 3.75 ملحن
 73.3 3.67 60.0 3.00 73.3 3.67 60.0 3.00 مصور
 40.0 2.00 60.0 3.00 60.0 3.00 50.0 2.50 ممثل

 85.0 4.25 60.0 3.00 60.0 3.00 70.0 3.50 معد ومقدم
 80.0 4.00 60.0 3.00 80.0 4.00 80.0 4.00 مخرج ومونتير

 (بعملة الشيقل)الدخل الشهري 

 71.4 3.57 65.7 3.29 71.4 3.57 65.7 3.29 00.11أقل من 
1,500-2,499 3.49 69.8 3.56 71.2 3.67 73.3 3.61 72.3 
2,500-3,499 3.72 74.3 3.86 77.1 3.84 76.8 3.92 78.5 
3,500-4,499 3.64 72.7 3.73 74.5 3.73 74.5 3.91 78.2 

 84.0 4.20 76.0 3.80 65.0 3.25 76.0 3.80 70.11أكثر من 
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 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع

  أ ............................................................................................. إقرار

  ب ................................................................................. والعرفان الشكر

  ت ......................................................................... والمختصرات التعريفات

  ت .............................................................................. المختصرات

  ث ................................................................................ التعريفات

 2 .................................................................................... األول الفصل

 2 ............................................................................. للدراسة العام اإلطار

 2 ............................................................................... مقدمة 0.0

 00 ..................................................................... الدراسة مشكلة 2.0

 02 .................................................................... الدراسة م ررات 1.0

 01 ...................................................................... الدراسة أهمية 7.0

 07 ..................................................................... الدراسة أهداس 0..

 07 ...................................................................... الدراسة أسئلة 2.0

 .0 ................................................................... الدراسة فرتيات 2.0

 02 .................................................................... الدراسة منهجية 0..

 02 ..................................................................... الدراسة نموذج 2.0

 02 ..................................................................... الدراسة حدود 01.0

 02 ....................................................................الدراسة هيكلية 00.0

 02 ................................................................................. الثاني الفصل

 02 .............................................................. السابقة والدراسات النظري  اإلطار

 02 .................................................................. األساسية مفاهيمال 0.2

 02 ............................................................... القانون  تعري  0.0.2

 02 .................................................................. الح  معنت 2.0.2

 21 ............................................................... الفكرية الملكية 1.0.2

 20 ....................................................................... اإل داع 7.0.2

 22 ....................................................................... الجودة 0.2..
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 الصفحة الموضوع

 27 ............................................................. اإلعومي المنتج 2.0.2

 .2 ..................................................................... التنافسية 2.0.2

 22 ............................................... والتلفزيون  لإلذاعة العامة الهيئة 0.2..

 11 ................................................................ الفكرية الملكية نشأة 2.2

 10 ................................................................ الفكرية الملكية واقع 1.2

 11 .......................................................... الفكرية الملكية أنواع 0.1.2

 .1 ......................................................... الفكرية الملكية أهمية 2.1.2

 12 .......................................................... الفكرية الملكية قوننة 1.1.2

 12 ....................................... االقتصاد نهتة في الفكرية الملكية دور 7.1.2

 12 ................................................... الفكرية الملكية حماية ةرل  1.2..

 12 .................................................... الفكرية الملكية حماية فوائد 2.1.2

 71 ......................................................... الفكرية الملكية أقسام 2.1.2

 72 ......................................................... الفكرية الملكية أشكال 1.2..

 72 ................................ الفكرية الملكية حقول  لحماية الدولية االتفاقيات 2.1.2

 77 .................................................... فلسةين في الفكرية الملكية واقع 7.2

 .7 ................. الفكرية الملكية لحقول  العالمية والمنظمات والمسسسات فلسةين 0.7.2

 72 ........................ فلسةين في الفكرية للملكية الناجمة والتشريعات القوانين 2.7.2

 .7 ............. بالهيئة اإلعومية اإلنتاجات في الفكرية الملكية حقول  تة ي  آليات 1.7.2

 72 ......................................... المسل  لح  المجاورة الحقول  تعري  7.7.2

 1. ......................................................... األداء فنانو: المسدون  7.2..

 0. ............................... المسل  لح  المجاورة للحقول  الدولية االتفاقيات 2.7.2

 7. ............................................................................. اإل داع 2..

 .. ............................................................... اإل داع نظريات 2...0

 .. .............................................................. داعاإل مستويات 2...2

 2. ............................................... اإل داعي للتفكير عامة مكونات 2...1

 2. ................................................................ اإل داع معايير 2...7

 .. .................................................................. اإل داع أنواع 2....

 2. ............................................................... اإل داع عناصر 2...2
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 الصفحة الموضوع

 21 ........................................ (الم دعة) اإل داعية الشخصية مكونات 2...2

 21 ................. الفلسةينية والتلفزيون  لإلذاعة العامة الهيئة في اإل داعية المهن 2....

 20 .......................................................... اإلعومي واإلنتاج الجودة 2.2

 20 ............................................................... الشاملة الجودة 0.2.2

 22 ................................................................. الجودة أهمية 2.2.2

 21 ................................................................ الجودة معايير 1.2.2

 21 .................................................................. اإلعومي اإلنتاج 2.2

 27 .............................................................. اإلنتاج عناصر 0.2.2

 .2 ........................................... اإلعومي باإلنتاج الخاصة المراحل 2.2.2

 22 ........................................................... وأهميتها أنواعها التنافسية 2..

 22 ................................................................ التنافسية أنواع 2...0

 .2 ............................................................... التنافسية أهمية 2...2

 20 ...................................................................... سابقة دراسات 2.2

 20 .......................... الجزائري  التشريع في المسل  لحقول  القانونية الحماية 0.2.2

 20 ........................................ الفكرية الملكية لحماية القانونية اآلليات 2.2.2

 22 ..................................... فلسةين في المسل  لح  القانونية الحماية 1.2.2

 21 ..................................... الجزائري  التشريع في المسل  حقول  حماية 7.2.2

 21 .................... (واألخوقيات المصداقية معيار) الفكرية الملكية حقول  دليل 2.2..

 27 ........................ فلسةين في والتع ير الرأي وحرية الفكرية الملكية حماية 2.2.2

 27 .............................................................. واال تكار اإل داع 2.2.2

 .2 ....................................... والقانون  الفقه  ين الفكرية الملكية حقول  2.2..

 22 ..................... الحالية الدراسة وبين  ينها والعوقة السابقة الدراسات تحليل 2.2.2

 75 ................................................................................. الثالث الفصل

 75 .............................................................. الدراسة وعينة ومجتمع المنهجية

 .2 ............................................................................. مقدمة 1.3

 .2 ........................................................................ الدراسة أداة 2.3

 22 ..................................................................... الدراسة مجتمع 3.3

 22 ....................................................................... الدراسة عينة 4.3
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 الصفحة الموضوع

 22 ................................................................ الدراسة عينة وص  5.3

 .. .......................................................... الدراسة أداة صدل اختبار 6.3

 2. .......................................................................  ناءال صدل 2.1

 2. ............................................................ الدراسة أداة ثبات اختبار 8.3

 21 ....................................................... اإلحصائية والمعالجة األدوات 2.1

 20 .................................................................................. الرابع الفصل

 20 ....................................................... الفرضيات واختبار الدراسة بيانات تحليل

 20 ................................................................ الدراسة أسئلة تحليل 0.7

 20 .............................. الفكرية؟ الملكية حماية واقع هو ما :األول السسال 0.0.7

 21 ............................ اإلعومي؟ المنتج جودة واقع هو ما: الثاني السسال 2.0.7

 27 ....................... اإلعومي؟ المنتج في اإل داع واقع هو ما: الثالث السسال 1.0.7

 22 ...................... اإلعومي؟ المنتج في التنافسية واقع هو ما: الرابع السسال 7.0.7

 22 ............................................................ الدراسة فرتيات اختبار 2.7

 22 ....................................................... األولت الرئيسة الفرتية 0.2.7

 012 ..................................................... الثانية الرئيسة الفرتية 2.2.7

 .00 ..................................................... الثالثة الرئيسة الفرتية 1.2.7

 022 ..................................................... الرابعة الرئيسة الفرتية 7.2.7

 071 ................................................... الخامسة الرئيسة الفرتية 2.7..

 015 ............................................................................. الخامس الفصل

 015 .............................................................والتوصيات واالستنتاجات النتائج

 .07 ............................................................ الدراسة نتائج ملخص ..0

 0.1 ..................................................................... االستنتاجات 2.5

 0.0 ....................................................................... التوصيات 3.5

 081 ..................................................................................... المراجع

 082 .................................................................................... المالحق

 071 ............................................................................ المحتويات قائمة

 071 ...............................................................................الجداول قائمة

 075 ............................................................................. المالحق فهرس



 

011 

 قائمة الجداول

 الصفحة الجدول
 11 .............................................................. الجنس الدراسة حسب توزيع عينة: 1.3جدول 

 11 ............................................................... العمر الدراسة حسب توزيع عينة: 2.3جدول 

 11 ..................................................... المسهل العلمي الدراسة حسب توزيع عينة: 3.3جدول 

 11 ..................................................... مكان التسوي  الدراسة حسب توزيع عينة: 4.3جدول 

 16 ................................. الدراسة حسب مصدر تمويل المنتج االعومي توزيع عينة: 5.3جدول 

 13 .......................................... الدراسة حسب ة يعة المنتج االعومي توزيع عينة: 6.3جدول 

 19 ............ الدراسة حسب ة يعة العمل في الهيئة العامة لوذاعة والتلفزيون  توزيع عينة: 7.3جدول 

 11 .................................. (بعملة الشيقل)الدراسة حسب الدخل الشهري  توزيع عينة: 8.3جدول 

 19 ..................... معاموت ارتباس الفقرات مع المحور الخاص بحماية الملكية الفكرية: 2.1جدول 

 11 .................. معاموت ارتباس الفقرات مع المحور الخاص  جودة المنتج اإلعومي: 01.1جدول 

 11 ........... الفقرات مع المحور الخاص باإل داع في اإلنتاج اإلعوميمعاموت ارتباس : 00.1جدول 

 11 ............... معاموت ارتباس الفقرات مع المحور الخاص  تنافسية المنتج اإلعومي: 02.1جدول 

 16 ..................... لمحاور الدراسة( Chronbach Alpha)معامل االتسال الداخلي : 13.3جدول 

واقع حماية الملكية الفكريية مين وجهية نظير العياملين فيي الهيئية العامية لإلذاعية والتلفزييون : 0.7جدول 
 66 ......................................................................................................... الفلسةينية

واقع جودة المنتج اإلعومي من وجهة نظر العاملين في الهيئية العامية لإلذاعية والتلفزييون : 2.7جدول 
 69 ......................................................................................................... الفلسةينية

واقييع اال ييداع فييي المنييتج اإلعومييي ميين وجهيية نظيير العيياملين فييي الهيئيية العاميية لإلذاعيية : 1.7جييدول 
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 الصفحة الجدول
 61 ............................................................................................. الفلسةينيةوالتلفزيون 

واقييع التنافسييية فييي المنييتج اإلعومييي ميين وجهيية نظيير العيياملين فييي الهيئيية العاميية لإلذاعيية : 7.7جييدول 
 69 ............................................................................................. الفلسةينيةوالتلفزيون 

 61 ................................. تحليل التباين األحادي  ين حماية الملكية الفكرية والجنس: 7..جدول 

 66 .................................. تحليل التباين األحادي  ين حماية الملكية الفكرية والعمر: 2.7جدول 

 111 ...................... تحليل التباين األحادي  ين حماية الملكية الفكرية والمسهل العلمي: 2.7جدول 

 111 ......................  ين حماية الملكية الفكرية ومكان التسوي تحليل التباين األحادي : 7..جدول 

 116 .. تحليل التباين األحادي  ين حماية الملكية الفكرية ومصدر تمويل المنتج االعومي: 2.7جدول 

 113 ......... تحليل التباين األحادي  ين حماية الملكية الفكرية وة يعة المنتج االعومي: 01.7جدول 

تحلييييل التبييياين األحيييادي  يييين حمايييية الملكيييية الفكريييية وة يعييية العميييل فيييي الهيئييية العامييية : 00.7جيييدول 
 111 .............................................................................................. لوذاعة والتلفزيون 

 119 . (بعملة الشيقل)تحليل التباين األحادي  ين حماية الملكية الفكرية والدخل الشهري : 02.7جدول 

 111 ............................ تحليل التباين األحادي  ين جودة المنتج اإلعومي والجنس: 01.7جدول 

 111 ............................. تحليل التباين األحادي  ين جودة المنتج اإلعومي والعمر: 07.7جدول 

 116 ................... تحليل التباين األحادي  ين جودة المنتج اإلعومي والمسهل العلمي: 7..0جدول 

 111 ................... تحليل التباين األحادي  ين جودة المنتج اإلعومي ومكان التسوي : 02.7جدول 

تحليييل التبيياين األحييادي  ييين جييودة المنييتج اإلعومييي ومصييدر تمويييل المنييتج االعومييي: 02.7جييدول 
 ................................................................................................................... 111 

 116 ....... تحليل التباين األحادي  ين جودة المنتج اإلعومي وة يعة المنتج االعومي: 7..0جدول 
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 الصفحة الجدول
تحليييل التبيياين األحييادي  ييين جييودة المنييتج اإلعومييي وة يعيية العمييل فييي الهيئيية العاميية : 02.7جييدول 

 113 .............................................................................................. لوذاعة والتلفزيون 

 119 ................... تحليل التباين األحادي  ين جودة المنتج اإلعومي والدخل الشهري : 21.7جدول 

 119 ......................تحليل التباين األحادي  ين اال داع في المنتج اإلعومي والجنس: 20.7جدول 

 111 ....................... تحليل التباين األحادي  ين اال داع في المنتج اإلعومي والعمر: 22.7جدول 

 111 ............ تحليل التباين األحادي  ين اال داع في المنتج اإلعومي والمسهل العلمي: 21.7جدول 

 116 ............. تحليل التباين األحادي  ين اال داع في المنتج اإلعومي ومكان التسوي : 27.7جدول 

تحليييييل التبيييياين األحييييادي  ييييين اال ييييداع فييييي المنييييتج اإلعومييييي ومصييييدر تمويييييل المنييييتج : 7..2جييييدول 
 161 ........................................................................................................ االعومي

 161 . تحليل التباين األحادي  ين اال داع في المنتج اإلعومي وة يعة المنتج االعومي: 22.7جدول 

تحليل التباين األحادي  ين اال داع في المنتج اإلعومي وة يعة العمل في الهيئة العامة : 22.7جدول 
 163 .............................................................................................. لوذاعة والتلفزيون 

 161 ............ تحليل التباين األحادي  ين اال داع في المنتج اإلعومي والدخل الشهري : 7..2جدول 

 166 ................... تحليل التباين األحادي  ين التنافسية في المنتج اإلعومي والجنس: 22.7جدول 

 131 .................... تحليل التباين األحادي  ين التنافسية في المنتج اإلعومي والعمر: 11.7جدول 

 131 .......... تحليل التباين األحادي  ين التنافسية في المنتج اإلعومي والمسهل العلمي: 10.7جدول 

 136 .......... تحليل التباين األحادي  ين التنافسية في المنتج اإلعومي ومكان التسوي : 12.7جدول 

تحلييييل التبييياين األحيييادي  يييين التنافسيييية فيييي المنيييتج اإلعوميييي ومصيييدر تموييييل المنيييتج : 11.7جيييدول 
 139 ........................................................................................................ االعومي
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 الصفحة الجدول
تحليييل التبيياين األحييادي  ييين التنافسييية فييي المنييتج اإلعومييي وة يعيية المنييتج االعومييي: 17.7جييدول 

 ................................................................................................................... 131 

تحليييل التبيياين األحييادي  ييين التنافسييية فييي المنييتج اإلعومييي وة يعيية العمييل فييي الهيئيية : 7..1جييدول 
 131 ...................................................................................... العامة لوذاعة والتلفزيون 

 196 .......... تحليل التباين األحادي  ين التنافسية في المنتج اإلعومي والدخل الشهري : 12.7جدول 

 193 تحليل االنحدار الخةي البسيط  ين حماية الملكية الفكرية وجودة المنتج اإلعومي: 12.7جدول 

تحليل االنحدار الخةي البسيط  ين حماية الملكية الفكرية واإل داع في اإلنتاج اإلعومي: 7..1جدول 
 ................................................................................................................... 191 

تحلييييل االنحيييدار الخةيييي البسييييط  يييين حمايييية الملكيييية الفكريييية والتنافسيييية فيييي اإلنتيييياج : 12.7جيييدول 
 199 ........................................................................................................ اإلعومي
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 فهرس المالحق

 الصفحة الملحق

 021 ............................................................ االستمارة بعد التحكيم: 10ملح  

 022 ................................................. قائمة المحكمون الستبانة الدراسة: 12ملح  

متوسط إجابات المبحوثين ونسيبة الموافقية عليت محياور الدراسية حسيب الخصيائص الخلفيية : 11ملح  
 .02 ......................................................................................... لهم

 

 
 

 


